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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1984 κ.έξ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις σελίδες πού θά ακολουθήσουν, θά έπιχειρηθεΐ νά δοθεί ένα διά
γραμμα των νεότερων, μετά το 1984 (Γραμμένος 1984), νεολιθικών ερευνών 
στήν Μακεδονία καί στήν εύρύτερή της περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τήν 
θεματολογία πού αναπτύχθηκε σέ νεότερη σύνθεσή μου (Γραμμένος 1987). 
Ή αιτία πού προκάλεσε αύτό τό διάγραμμα είναι πρόδηλη: ή σχετική αύ
ξηση τής άνασκαφικής ερευνάς, εννοώ τής δημοσιευμένης, έστω, σέ επί
πεδο χρονικών. Ή παράθεση των δεδομένων, στον βαθμό πού είναι δυνα
τό, γίνεται συγκριτικά. Θά ήταν περιττό βέβαια νά τονίσω ότι γιά λόγους 
γλωσσικούς, εγγενών αδυναμιών ώς προς τήν ενημέρωση κ.λ., τό διάγραμμα 
αυτό θά πρέπει νά παρουσιάζει κενά. ’Ίσως θά ήταν απαραίτητο πιά στις 
μέρες μας ενα βιβλιογραφικό όργανο μέ έγκυρες έκτενεΐς περιλήψεις, ανά
λογο μέ τήν προ έτών Βαλκανική Βιβλιογραφία (ΙΜΧΑ).

Ευχαριστώ θερμά, γιά διαφορετικούς λόγους τον καθένα, τούς συνα
δέλφους Γ. Χουρμουζιάδη, Γ. Άσλάνη, Παύλο Χρυσοστόμου, Πανίκο 
Χρυσοστόμου, Ά. Χονδρογιάννη, Ν. Εύστρατίου, Ν. καί Σ. Κώτσο, Κ. 
Γαλλή, Κ. Κωτσάκη.

I. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. ’Εντοπίστηκε νέα νεολιθική θέση στήν θέση Καστρί τής ευρύτερης 
περιοχής Καστρόλακκας τής Κοινότητας τών Κερδυλλίων. Ή θέση βρί
σκεται Δ άπό τον Στρυμόνα, 300 ώς 400 μ. ΒΑ άπό τό γνωστό άπό παλιά δυ
τικό νεκροταφείο τής αρχαίας Άμφίπολης, είναι σέ φυσικό ύψωμα καί δέν 
έχει μεγάλη έκταση. Άπό τον οικισμό περισυλλέχτηκε κεραμική μέ άφορ- 
μή τήν καταστροφή άπό σκαπτικό μηχάνημα ενός μέρους του. ’Αλλά υλικό 
τής νεολιθικής έποχής εντοπίστηκε καί σέ λάκκο κατά τήν διάρκεια τής 
άνασκαφής μέρους τού άρχαίου νεκροταφείου (Σαμαρτζίδου 1987, 335). 
'Ο λάκκος ήταν μεμονωμένος καί στις έπιχώσεις τού νεκροταφείου δέν βρέ
θηκε ανάλογο υλικό. Μέ βάση τήν κεραμική, τό ύλικό τού λάκκου, στο 
όποιο περιλαμβάνεται καί χάλκινη χάνδρα, θά πρέπει νά χρονολογείται 
στις προδιμηνιακές φάσεις, δηλαδή στις αρχές τής ΝΝ (Σιταγροί II). Τα
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συμπεράσματα από το εύρημα αύτό θά μπορούσαν να είναι τά έξης: 1. Αύ- 
ξάνεται άκόμη περισσότερο ή αναλογία ΝΝ-ΠΕΧ οικισμών στήν Ανατο
λική Μακεδονία. 2. Διαπιστώνεται, μάλλον γιά πρώτη φορά στα νεολιθικά 
δεδομένα τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, δραστηριότητα σέ ίκανή άπόσταση 
άπό τον οικισμό. 3. Ή παρεμβολή τοϋ Στρυμόνα, ή κοίτη τοϋ οποίου σέ 
καμία περίπτωση καί στήν νεολιθική εποχή δέν ήταν δυτικά άπό τον οικι
σμό, δεν έχει άμεσες επιπτώσεις ώς προς τήν διαφοροποίηση του αρχαιο
λογικού ύλικοΰ στον χώρο σέ σχέση μέ τό υλικό οικισμών πού βρίσκονται 
αμέσως άνατολικά άπό τον Στρυμόνα. 4. Ή ανεύρεση χρονολογημένης 
χάλκινης χάντρας δέν προσφέρει νεότερα στοιχεία γιά τά δσα γνωρίζουμε 
περί τής νεολιθικής μεταλλουργίας στήν περιοχή (Γραμμένος 1987). 5. 
Καί άπό τον οικισμό αύτό δέν προέκυψε φάση αρχαιότερη άπό τις ώς τώρα 
γνωστές.

2. ’Άρχισε τό 1990 άνασκαφική ερευνά στον οικισμό τής Δράμας (Γραμ
μένος 1984), σέ χώρο πού είχε παραχωρηθεϊ γιά άνασκαφές μέ άφορμή τήν 
διευθέτηση τοϋ θέματος τής ανέγερσης εργατικών κατοικιών στήν περιο
χή. Τήν διεύθυνση έχει ό καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης (ΑΕΜΘ 4, 
1990, θά δημοσιευθεΐ), ό όποιος δήλωσε ώς προς τούς στόχους τής άνασκα- 
φής ότι θά ένταχθοϋν καί θά ελέγξουν τήν νέα προβληματική πού, δικαιο
λογημένα πιά, θέλει τήν Βαλκανική νά παίζει παράλληλο καί όχι καθυστε
ρημένο χρονικά ρόλο στις νεολιθικές έξελίξεις. Ή άνασκαφή αύτή θά 
είναι έξαιρετικά σημαντική γιά τούς έξής, κατά τήν γνώμη μου, λόγους:
1. 'Ο οικισμός είναι άπό τούς μεγαλύτερους ώς προς τήν έκταση καί ό με
γαλύτερος στήν ’Ανατολική Μακεδονία, έπίπεδος ώς προς τήν μεγαλύτερή 
του έκταση, τήν έκταση δηλαδή εκτός τής μισοκατεστραμμένης σήμερα 
τούμπας, μέ χαμηλές έπιχώσεις, πού προσφέρονται γιά τήν αποκάλυψη 
μεγάλων οικοδομικών συνόλων, κάτι πού αποτελεί αιτούμενο τής έρευνας. 
Μέ τήν άνασκαφική αύτή έρευνα θά πληθύνουν, σέ βαθμό σπάνιο γιά τά 
νεολιθικά πράγματα, τά δεδομένα γιά μιά ομάδα οικισμών (Γραμμένος 1984,
1987), ή όποια έκτείνεται σέ μικρή σχετικά έκταση καί στήν οποία περιέ- 
χονται οικισμοί πού ήδη έχουν ανασκαφεί (Σιταγροί, Ντικιλί Τάς, Πολύ
στυλο), ένώ, στήν έκταση τήν όποια καλύπτει, έχει γίνει, έντατική σχετικά, 
έπιφανειακή έρευνα (Renfrew 1986).

1. Ντικιλί Τάς

Στον οικισμό αυτό συνεχίστηκε κατά τά τελευταία χρόνια, μετά τόν 
θάνατο τοϋ Deshayes, ή μελέτη τοϋ παλιοΰ ύλικοΰ (επικεφαλής τής ομάδας 
των ειδικών ό καθηγητής Treuil), άλλά καί, πρόσφατα, ή άνασκαφική έρευ
να, ή οποία όμως δέν συνεχίστηκε καί κατά τό 1990. Ή άνασκαφή αύτή, 
τώρα, είναι συνεργασία τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής (επικεφαλής
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ό Treuil) καί τής ΙΗ' Εφορείας ’Αρχαιοτήτων (επικεφαλής ή Χάιδω Χρυ- 
σανθάκη). Τα δεδομένα πού είχαν προκύψει από τις μελέτες των διαφόρων 
είδικών καί θά περιλαμβάνονταν σέ εκτενή προκαταρκτική δημοσίευση 
τών έρευνών τής γαλλικής πλευράς, μοϋ τα είχε θέσει ύπόψει ό Treuil καί 
προσπάθησα νά τα ενσωματώσω στήν πρόσφατη σύνθεσή μου (1987). ’Από 
τις πρόσφατες ώστόσο άνασκαφικές έρευνες προέκυψαν, πολύ περιληπτικά, 
τα έξής στοιχεία, δημοσιευμένα στις έκθέσεις τών Π.Α.Ε. (X. Κουκούλη- 
Χρυσανθάκη 1986, 1987), του Έργου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (X. 
Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Τό Έργον 1986, 53-57, 1989, 90-97) καί τού πε
ριοδικού τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής (Koukouli-Chrysanthaki- 
Treuil 1987 καί Peristeri-Treuil 1988): Δέν βρέθηκαν καί αυτή τήν φορά 
άρχαιότερες από τήν ΜΝΙΙΙ φάσεις, άλλα ή ύπαρξή τους δέν θά μπο
ρούσε νά άποοκλεισθεΐ έντελώς. Σίγουρα τόν οικισμό περιέβαλλε έλος. 
Γινόταν χρήση πλίνθων κατά τήν ΜΝΙΙΙ, πράγμα πού διαπιστώθηκε καί 
στήν Δήμητρα. ’Εντοπίστηκε μεγάλο σέ έκταση στρώμα καταστροφής τού 
τέλους τής ΝΝ πού ένοποιεΐται μέ ανάλογο τών άνασκαφών τού 1967. Τά 
συμπεράσματα πού θά προκόψουν άπό τήν μελέτη του θά είναι πολύ ση
μαντικά για βασικά ζητήματα πού απασχολούν συνεχώς τήν έρευνα σχε
τικά μέ τήν μετάβαση στήν ΙΙΕΧ. ’Εντοπίστηκαν στό στρώμα αύτό στα
φύλια καί μήλα (άπανθρακωμένοι καρποί καί σπόροι).

2. Δήμητρα
Έχει δοθεί τό ύλικό άπό τήν άνασκαφή αύτή (ή δημοσίευσή της στό 

Γραμμένος 1987) για περαιτέρω μελέτη στις έξής μελετήτριες: 1. Στήν 
Χριστίνα Μαραγκού, ή όποια ήδη έχει μελετήσει τά ειδώλια τού Ντικιλί 
Τάς (Marangou 1989), ή μελέτη τών ειδωλίων. 2. Στήν Ροζαλία Χριστίδου 
ή μελέτη τών οστέινων εργαλείων. ’Ήδη μέ τόν έλεγχο τού παλαιοζωολογι- 
κοΰ υλικού τής άνασκαφής τό έργαλειακό ύλικό έχει υπερπολλαπλασιασθεΐ 
σέ σχέση μέ εκείνο πού άναφέρεται στήν δημοσίευση. 3. Στήν Εύτυχία 
Γιαννούλη ή εξέταση τού παλαιοζωολογικοΰ ύλικοΰ, ή πρώτη προσέγγιση 
τού Γ. Κουφού (Γραμμένος 1987) είχε ώς στόχο τήν ταύτιση τών όστών. 
Οί μελέτες αυτές ενσωματώθηκαν στήν δημοσίευση τής άνασκαφής.

3. Παράδεισος
Δημοσιεύτηκε ή μικρής εκτάσεως άνασκαφή τής Σουηδικής ’Αρχαιολο

γικής Σχολής στον οικισμό τού Παραδείσου τού Ν. Καβάλας, Δ όχθη Νέ
στου (Hellström 1987 καί βιβλιοκρισία Fotiadis 1990). Θά προσπαθήσω έδώ 
νά παραθέσω δσα συγκριτικά συμπεράσματα θά μπορούσαν νά προκόψουν. 
Άδιατάρακτο φαίνεται νά είναι τό δεύτερο μισό τής ΝΝ, ενώ ή εποχή τού 
χαλκού, ΠΕΧ, καί ΥΕΧ, αν καί αντιπροσωπεύεται έπιφανειακά, έχει δια-
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βρωθεϊ έντελώς. Οί τομές τής άνασκαφής έχουν εμβαδόν περίπου 23 τ.μ. 
Ό οικισμός είναι μικρός σέ έκταση, όπως καί οί περισσότεροι τής Άν. Μα
κεδονίας, δηλαδή ή διάμετρός του δεν θά πρέπει να ξεπερνάει τά 40 μ. Δεν 
δίδονται όμως περισσότερα στοιχεία γιά τό θέμα τής έκτασης του οίκισμοΰ, 
ούτε συγκριτικά. Τό ίδιο καί γιά τόν σχηματισμό των έπιχώσεων καί τήν 
διάβρωσή τους (βλ. καί Fotiadis 1990). Οί έπιχώσεις ανήκουν στήν φάση 
Σιταγροί III, ή Δήμητρα III ή Karanovo VI (υπάρχουν καί ραδιοχρονολογή
σεις) καί χωρίζονται σέ 7 στρώματα. Δέν έχουν έντοπισθεϊ συγκεκριμένα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κάτι συνηθισμένο γιά τις νεολιθικές έπιχώσεις 
τής περιοχής, αλλά ίσως αύτό νά οφείλεται καί στήν μικρή σχετικά έκταση 
των τομών. Πάντως διαπιστώθηκε ότι τά σπίτια θά πρέπει νά ήταν τετρά
γωνα, μέ τοίχους πασσαλόπηκτους πλεγμένους μέ βέργες καί επιχρισμέ- 
νους μέ πηλό. Ή παρουσίαση των δεδομένων τής κεραμικής, ή οποία έχει 
πληρότητα άπό κάθε άποψη (αριθμός καί βάρος οστράκων κατά στρώμα 
καί κατά κεραμική κατηγορία καί κατά όγκο άνασκαμμένου χώματος σέ 
κ.μ.), γίνεται μέ τέτοιο τρόπο, πού θά μπορούσε νά συγκριθεΐ μέ τά δεδομένα 
τής Δήμητρας. Υπάρχει έπίσης άγγειολόγιο κατά στρώμα (όλόκληρων 
σχημάτων ή μερών άπό αγγεία, π.χ. λαβές), καθώς καί διακοσμητικών μο- 
τίβων τής κεραμικής μέ γραφίτη καί τής εγχάρακτης. Υπάρχει έπίσης πλή
ρης κατάλογος φωτογραφημένων οστράκων επιλογής κατά στρώμα. Μία 
γενική παρατήρηση: τά ϊδ'α στρώματα συνεχίζονται σέ όλες τις τομές, οι 
όποιες, έξάλλου, είναι συνεχόμενες. “Αν καί δέν υπήρξε μέχρι σήμερα κά
ποιος συντονισμός, φαίνεται ότι, σέ γενικές γραμμές, υπάρχει μία σύγκλιση 
ώς προς τήν περιγραφική ορολογία τής κεραμικής (βλ. καί Γραμμένος
1988), καί αύτό, κατά τήν γνώμη μου, οφείλεται στό ότι άκολουθήθηκε ή 
αρχική ορολογία του French γιά τήν έπιφανειακή κεραμική τής ’Ανατο
λικής Μακεδονίας.

Συγκριτικός πίνακας Δήμητρας-Παραδείσου επί τον συνόλου γραπτών-
εγχαράκτων
Παράδεισος (Hellström 1987, 39 Table 1). Νεότερη νεολιθική: μέ γρα

φίτη 56%, μέ μαύρο έπί έρυθρου 6%, έγχάρακτα 38% κ.ά. γραπτά.
Δήμητρα (Γραμμένος 1984, πίν. Α). Νεότερη νεολιθική τομής I: μέ 

γραφίτη 6,50%, μέ μαϋρο έπί έρυθρου κ.λ. γραπτά 85,29%, έγχάρακτα 
8,20%.

Ό πίνακας αυτός αποτελεί μιά πρώτη έκτίμηση, άλλα τά δεδομένα 
υπάρχουν γιά όποιον θά ήθελε νά προχωρήσει σέ κάθε είδους ειδικότερα, 
καταρχήν αριθμητικά, συμπεράσματα. Κάποιες πρόσφατες στατιστικές 
έκτιμήσεις γιά μιά ευρύτερη περιοχή έχουν ήδη αρχίσει (Démoulé 1985). 
Οί ποσοστιαίες άναλογίες είναι πολύ εΰλογες καί οπωσδήποτε όριστικο-
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ποιοϋν παλιότερες, έπιφανειακές βασικά, εκτιμήσεις. Τά γραπτά, δσα δεν 
άνήκουν στην κατηγορία μαϋρο επί έρυθροϋ, είναι ελάχιστα στον Παρά
δεισο (9 τον αριθμό) καί μάλλον ούτε αυτά άνήκουν σ’ αυτήν τήν κατηγο
ρία (Hellström 1987, 47), ή στήν κα;ηγορία μέ γραφίτη, καί θά πρέπει να 
είναι διάφορα γραπτά κακοψημένα. Ουσιαστικά, καμία κατηγορία τής 
Δήμητρας ή των Σιταγρών δεν ύπάρχει στήν θέση αύτή, εκτός άπό τις δύο 
αύτές κατηγορίες. Ωστόσο δέν πρέπει να υπάρχουν διαφορές ώς προς 
τά διακοσμητικά μοτίβα. ’Ανάλογα στοιχεία στατιστικά δέν υπάρχουν άπό 
τήν Παραδημή καί φυσικά είναι αδύνατο ακόμη να ύπάρξουν άπό Μάκρη, 
άλλα, άπό δ,τι φαίνεται άπό τήν δημοσιευμένη διακοσμημένη κεραμική 
τής Παραδημής, τά πράγματα δέν θά πρέπει νά διαφοροποιούνται πολύ 
σέ σχέση με τον Παράδεισο. Ή αύξηση τής εγχάρακτης κεραμικής, άντί- 
θετα μέ τον Fotiadis (1990), δέν νομίζω δτι προέρχεται καί άπό τήν πρσθήκη 
εγχαράκτων τής ΠΕΧ. Κατά τήν γνώμη μου, δ,τι άποδίδεται σχεδιαστικά 
ή φωτογραφικά στήν δημοσίευση αύτή καί θεωρείται νεολιθικό, είναι πράγ
ματι νεολιθικό. ’Ανάλογο φαινόμενο αύξησης, έξάλλου, παρατηρεΐται καί 
στήν Δήμητρα (Γραμμένος 1984, πίν. Α).

Τό παλαιοζωολογικό δείγμα είναι πολύ σημαντικό καί μέ πληρότητα 
δημοσιευμένο. Οί ποσοστιαίες άναλογίες των ειδών παρουσιάζουν μεγάλες 
άναλογίες μέ των άλλων θέσεων (Γραμμένος 1987) μέ περισσότερο αυξημέ
να τά αιγοπρόβατα καί μεγαλύτερη άντιπροσώπευση των άγρίων ειδών 
(καί Fotiadis 1990). Κάποιες όμοιότητες στις ποσοστιαίες άναλογίες εμφα
νίζονται καί στό μαλακολογικό υλικό, τουλάχιστο σέ σχέση μέ τούς Σι- 
ταγρούς, Δήμητρα καί Ντικιλί Τάς (Γραμμένος 1987), όπωσδήποτε όμως 
ή έκ νέου σύνθεση τών νεότερων δεδομένων τόσο γιά τά όστά τών ζώων, 
δσο καί γιά τά μαλάκια, είναι θέμα ειδικών συνθέσεων. Εντύπωση κάνει, 
πάντως, ή παντελής έλλειψη spondylus.

Στήν ’Ανατολική Μακεδονία δέν έχουν γίνει άλλες νεολιθικές έρευνες 
κατά τά τελευταία χρόνια. Πρόσφατη ώστόσο ήταν ή δημοσίευση του 1 
τόμου τών Σιταγρών (Renfrew 1986 καί παρουσίαση Γραμμένος 1988).

II. ΘΡΑΚΗ

1. Προσκυνητές περιοχής Μαρωνείας
Στον οικισμό αυτό άρχισε άνασκαφική έρευνα κατά τό 1986 (Τό Έρ- 

γον 1987, 50-53, Διαμαντής Τριαντάφυλλος), ή όποια συνεχίστηκε καί κατά 
τό 1988, άλλά γιά τήν χρονιά αύτή δέν υπάρχει άναφορά στό Έργον. Ή 
έκταση άπό τήν όποία συλλέγεται επιφανειακή κεραμική είναι πολύ μεγάλη 
(90 ώς 100 στρ. περίπου). Στήν ούσία γιά πρώτη φορά έχουμε δεδομένο άπό 
τήν Θράκη πού νά άναφέρεται σέ έκταση νεολιθικού οικισμού. Άπό τήν
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τομή 4X4 μ. στήν κορυφή τοϋ γήλοφου, όχι δηλαδή στις παρυφές, προέ- 
κυψαν τά έξης στοιχεία: Οίέπιχώσεις δεν ξεπερνούν τά 1,65 μ. Υπαίθρια, 
μάλλον χαλικοστρωμένα, δάπεδα (πβλ. Θέρμη, σ. 237 κ.έξ.), λάκκος μέ έπί- 
χρισμα πηλού (πβλ. Μάκρη, σ. 233). Άναφέρεται ή παρουσία όψιανοΰ. Ή 
κεραμική είναι άνάλογη μέ τής Παραδημής, αλλά δεν άναφέρεται καθόλου 
γραπτή. Δέν είναι δυνατό νά διαπιστωθεί, άν άντιπροσωπεύονται όλες οί 
φάσεις τής Παραδημής (I-IV), ή ποιές άπό αυτές.

2. Μάκρη
Ό οικισμός βρίσκεται στήν παραλία Άλεξανδρουπόλεως (11 χλμ. Δ). 

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί τρεις άνασκαφικές περίοδοι (1988, 1989. 
καί 1990, Καλλιντζή-Εύστρατίου 1988, Ευστρατίου 1989 καί 1990). Υ
πάρχουν δύο τομείς, A και Β. Στον A υπάρχουν έπιχώσείς κυρίως ιστορι
κών χρόνων, άλλα καί νεολιθικών, ένώ στον Β αποκλειστικά σχεδόν νεολι
θικών. Γιά τήν έκταση τοϋ οικισμού δέν δίνονται στοιχεία. Οί έπιχώσείς 
τής α' άνασκαφικής περιόδου ανάγονται στο τέλος τής ΜΝ. Δέν άντιπρο- 
σωπεύεται γραπτή κεραμική. Δέν άναφέρεται χρονικός ορίζοντας γιά τις 
έπιχώσείς των άλλων άνασκαφικών περιόδων. Άναφέρεται, ώστόσο, ότι 
μάλλον δέν αναμένεται ΑΝ, ότι ό οικισμός έχει ένιαία πολιτιστική φάση 
καί ότι, γενικά, άντιπροσωπεύεται ή ΜΝ καί ή ΝΝ περίοδος. Ή χρήση τών 
πασσάλων μέ στοιβαχτό άνάμεσά τους πηλό, χωρίς τήν χρήση κλαδιών, 
καί ή χρήση κονιαμάτων, είναι ό μόνος τρόπος τοιχοποιίας πού έντοπίστη- 
κε. ’Εντοπίστηκαν καί χώροι μέ άποκλειστική, μάλλον, άποθηκευτική χρή
ση, δηλαδή λάκκοι μέ επένδυση πηλοΰ (πρβλ. Προσκυνητές). Βρέθηκαν 
τρία «κωνικά καί συμπαγή» πήλινα άντικείμενα, άπό αύτά πού χαρακτηρί
ζονται ώς κέρατα καθοσιώσεως ή καί κρατευτές, σέ χώρο μέ πασσαλόπη
κτο τοίχο καί μέσα σέ λακκοειδή κατασκευή. ’Εντοπίστηκε ή χρήση «θερ
μικής κατασκευής» (πρβλ. Divostin, Δήμητρα), δηλαδή πλατφόρμας μέ 
τελική επίστρωση λεπτού στρώματος πυρίμαχου άσβεστοκονιάματος. Τά 
πήλινα άντικείμενα πού άναφέρθηκαν βρέθηκαν μέσα στήν κατασκευή 
αύτή.

3. Μικρό Βουνί Σαμοθράκης
Στήν Σαμοθράκη διενεργεί κατά τά τελευταία χρόνια άνασκαφικές καί 

έπιφανειακές έρευνες, άλλά καί έθνοαρχαιολογικές, ό Δ. Μάτσας.
Μέχρι τώρα δέν έχει δημοσιευθεΐ συστηματικός κατάλογος θέσεων. 

Άναφέρεται ή άνασκαφή, σέ έκταση 16 τ.μ., έπιχώσεων πολύ μεγάλου 
πάχους (7 μ.) τοϋ τέλους τής ΝΝ καί τής ΠΕΧ, πού συνιστοϋν μία ση
μαντικότατη καί άδιατάρακτη άκολουθία, τής όποιας ή δημοσίευση θά
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πρέπει νά αναμένεται μέ μεγάλο ενδιαφέρον (Μάτσας 1987). Άναφέρεται 
ότι έχουν γίνει καί ραδιοχρονολογήσεις.

Εντελώς πρόσφατα δημοσιεύονται έπιφανειακά εύρήματα καί Ιδιαί
τερα λιθοτεχνίες άπό τον προϊστορικό οικισμό Λεπτής Όρεστιάδας (Φιλιπ- 
πάκη-Φάκλαρης 1991), ενώ ό Ευστρατίου (1991) άναφέρεται στά προβλή
ματα του ορισμού του πολιτισμού τής Παραδημής, προτείνοντας, μέ συγκε
κριμένα παραδείγματα, ότι ή πειραματική αρχαιολογία καί ή εθνολογία 
μπορούν νά προσφέρουν έναλλακτικές υποθέσεις για τά προβλήματα αυτά.

III. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. Βααιλι,κά
Μετά τήν τελική δημοσίευση, μέ τις συνθήκες καί τις δυνατότητες 

τού 1984, των δύο άνασκαφικών τομών (Γραμμένος 1984), ή προώθηση τής 
ερευνάς έγινε πρός τις έξής κατευθύνσεις: 1. Ανατέθηκε ή μελέτη τού συ
νόλου τού παλαιοζωολογικοΰ υλικού στήν Εύτυχία Γιαννούλη. 2. Των ο
στέινων εργαλείων στήν Ροζαλία Χριστίδου. 3. "Εγινε γεωμαγνητική δια- 
σκόπηση τό καλοκαίρι τού 1990 στό πλαίσιο μεγάλου προγράμματος μέ 
μεθοδολογικούς στόχους τού έπίκ. καθηγητή τής Εφαρμοσμένης Γεωφυ
σικής τού Α.ΓΤ.Θ. Γρηγόρη Τσόκα. Τά αποτελέσματα τής ερευνάς αύτής 
θά άναφερθοΰν έδώ γιά πρώτη φορά (Σχεδ. 1 καί 2).

Προτιμήθηκε ό οικισμός των Βασιλικών άντί τής Θέρμης, γιατί, καί 
κυρίως πρός τό Β τμήμα του, δέν περνούν ήλεκτροφόρα καλώδια. Έρευνή- 
θηκαν δύο ορθογώνιες περιοχές μέ έμβαδόν 3.200 τ.μ. ή κάθε μία (Λ καί Β) 
καί τά δεδομένα πού προέκυψαν δείχνουν ότι στις περιοχές αύτές ύπάρχουν 
έπιχώσεις, στις όποιες διατηρούνται οικιστικά λείψανα. ’Έτσι επιβεβαιώ
νονται τά συμπεράσματα τής επιφανειακής ερευνάς (διαφορά χρώματος τού 
χώματος, επιφανειακά ευρήματα) καί οί διαπιστώσεις γιά τήν μεγάλη έκτα
ση τού οικισμού (Γραμμένος 1984, 1987). Είναι ενδεχόμενο νά συνεχισθεϊ 
ή ερευνά καί πρός τά άκρότατα πρός Β όρια τού οικισμού, τά όποια είχαν 
όρισθεΐ μέ τά ίδια επιφανειακά κριτήρια, ή καί έξω άπό αύτά, καί τά συ
μπεράσματα, όπως είναι ευνόητο, θά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ή έκθεση 
τού Τσόκα έχει ώς έξής:

«Στήν περιοχή A εντοπίζονται δύο θετικές, έντονες άνωμαλίες στις συ
ντεταγμένες 13Ν-Ι5Ε καί 9Ν-53Ε. Οί άνωμαλίες αύτές οφείλονται σέ δο
μές υψηλής μαγνητικής έπιδεικτικότητας, σέ βάθος περίπου 1 μ. Πιθανά 
είναι ή μαγνητική άπόκριση φούρνων ή φάσεων καταστροφής μέ έντονη 
καύση. ’Ιδιαίτερα ή άνωμαλία στή θέση 13Ν-15Ε φαίνεται ότι όριοθε- 
τειται σαφώς, πράγμα πού οδηγεί στό συμπέρασμα ότι περιβάλλεται άπό 
κάποιο κτίσμα.



Στον χάρτη τής περιοχής A παρουσιάζονται καί άλλες άνωμαλίες, όπως 
για παράδειγμα στή θέση 13Ν-32Ε, 3Ν-42Ε, κ.α.π. Γιά τις άνωμαλίες αύτές 
δέν μπορεί νά δοθεί σαφής έξήγηση παρά μόνο υστέρα άπό συνεργασία μέ 
τον ύπεύθυνο άρχαιολόγο καί ίσως κάποιο μελλοντικό άνασκαφικό σκάμμα.

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ C

Διάγραμμα Χρονικών τής Νεολιθικής ερευνάς στην Ν. Βαλκανική 235

ΤΟΜΕΣ ΓΕΩΜΑΓί 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ

Σχ- 1.

Ό χάρτης τής περιοχής Β παρουσιάζει μία εκδηλη ανωμαλία στή θέση 
8Ν-75Ε. Το σημαντικό στοιχείο του χάρτη αυτοί) είναι ή έμφάνιση μιας



236 Δημ. Β. Γραμμένος

ολόκληρης περιοχής μέ διαφορετικό υπόβαθρο, πράγμα πού ίσως σημαίνει 
όριοθέτηση κάποιας μεγάλης δομής. Γραμμικά φαινόμενα τού χάρτη ίσως 
σημαίνουν αυλάκια (τάφρους) ή δρόμους. Καί πάλι όμως, ή σωστή άπό-

ΠΕΡΙΟΧΗ A

ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Σχ. 2. vj_.

δόση όλων των πληροφοριών πού μάς παρέχει ό χάρτης είναι θέμα συνερ
γασίας μέ τόν υπεύθυνο αρχαιολόγο (’Ιανουάριος 1991), Γρηγόρης Τσόκας».
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β. 'Ολοκληρώθηκε καί έγκρίθηκε μεταπτυχιακή εργασία (Κυριακίδου 
1991) μέ θέμα την λιθοτεχνία των φάσεων III και IV των Βασιλικών. Τόσο 
ή εργασία αυτή, όσο καί μια ανάλογη γιά τό υλικό τής Θέρμης (βλ. εδώ 
σ. 237), έχουν ύπόψη τους τήν σύγχρονη προβληματική γιά τό θέμα, τήν έ- 
ξειδικευμένη γιά τήν νεολιθική εποχή, πού σχετίζεται βέβαια Ιδιαίτερα μέ 
τήν έμπειρική καί θεωρητική ερευνά στήν Γαλλία, ή οποία, όπως είναι 
γνωστό, έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Πολύ συνοπτικά, τά βασικά σημεία 
τής εργασίας αύτής είναι τά εξής:

Τό σύνολο σχεδόν τού υλικού προέρχεται από τό εντοπισμένο λατομείο 
(Γραμμένος 1984). Ή επεξεργασία (απολέπιση) τών μπλοκ καί τών χαλικιών 
των πετρωμάτων γινόταν στήν θέση τού οικισμού για τόν οικισμό. Κατά 
τήν φάση III δίδεται περισσότερη έμφαση στούς πυρήνες γιά φολίδες καί 
λεπίδες, ένώ στήν φάση IV στούς πυρήνες γιά μικρές λεπίδες καί έπομέ- 
νως οί άπαιτήσεις γιά προϊόντα πιό στενά, πιό κοντά καί λεπτά, είναι με
γαλύτερες. Οί τεχνικές τής άπολέπισης τών πυρήνων είναι ή κρούση καί 
όχι ή πίεση. Τά έργαλεΐα μέ τό γυάλισμα δρεπανιού είναι συχνότερα στήν 
φάση IV. ’Ενδεχομένως δηλαδή στήν φάση III ή διατροφή στηριζόταν πε
ρισσότερο οτό κρέας (έχουμε καί περισσότερα ξέστρα) καί στήν IV πε
ρισσότερο στα φυτά. ’Ενδεχομένως στήν φάση IV τό αύξημένο ποσοστό 
τών έργαλείων διάτρησης καί αιχμών, να δηλώνει ότι τό κυνήγι μπορεί 
να έπαιξε κάποιο ρόλο στήν ζωή τού οικισμού. ’Ίσως στήν τομή γιά τήν 
αποκατάσταση τού στρωματογραφικοΰ κενού (Τ.Σ.Κ.) υπήρχε υπαίθριο 
εργαστήριο λιθοτεχνίας.

Φυσικό είναι, τά συμπεράσματα αυτά να ενδιαφέρουν καί τήν παλαιο- 
ζωολογική ερευνά (περισυλλογή παλαιόβοτανολογικοΰ υλικού δυστυχώς 
καί άνεξάρτητα από τήν θέλησή μου δέν εχει γίνει). Μέ βάση τά μέχρι σή
μερα δεδομένα, όχι δηλαδή τά τής Γιαννούλη πού αναμένονται, άλλα τις 
ταυτίσεις πού έχει κάνει ό Κουφός (Γραμμένος 1984), δέν είναι μάλλον 
δυνατό νά έξαχθοΰν κάποια συμπεράσματα.

2. Θέρμη Β
Στήν θέση αυτή έχουν γίνει άνασκαφές κατά τό 1987 (Γραμμένος 

1991α) καί κατά τό 1989 (Γραμμένος 1991 β). Οί άνασκαφικές αυτές έρευνες 
γίνονται μέ αφορμή τήν έγκριση οικοδομικών αδειών, δέν έχουν δηλαδή 
συστηματικό χαρακτήρα. Ή συνέχιση δηλαδή τής έρευνας σέ σημεία εκτός 
τών δύο αγροτεμαχίων πού ελέγχθηκαν θά συνεχισθεϊ στό μέλλον μέ γνώ
μονα τις σωστικές άνάγκες πού θά προκόψουν, αν καί ή θέση έξαιρέθηκε 
άπό τήν επέκταση τής Κοινότητας Θέρμης καί, τουλάχιστον τύποις, χαρα
κτηρίστηκε ώς άρχαιολογικό πάρκο. Μέ τόν έλεγχο μάλιστα τών οικοδο
μικών αδειών έχουν μειωθεί τά όρι α τού οικισμού πού αρχικά υπολογίσαμε
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κατά δύο αγροτεμάχια προς A του οικισμού (Γραμμένος 1991α), τά ύπ’ άρ. 
446 καί 448. Οί προκαταρκτικές δημοσιεύσεις είναι πλήρεις από πλευράς 
συμμετοχής ειδικών, ένώ, αν καί έχουν πληρότητα άπό πλευράς παράθεσης 
τών δεδομένων πού προέκυψαν, πλήρεις θά πρέπει νά θεωρηθούν στο μέλ
λον: άρχιτεκτονική, Μ. Παππά, δ.δ. στο Α.Π.Θ., κεραμική, Ν. Ουρεμ- 
Κώτσου, μεταπτυχιακό στο Α.Π.Θ., παλαιοζωολογικό υλικό, Ευτυχία Γιαν- 
νούλη, Τμήμα ’Αρχαιολογίας τού Κέμπριτζ, λιθοτεχνίες, Κατερίνα Σκουρ- 
τοπούλου, μεταπτυχιακό στό Α.Π.Θ., μαλακολογικό ύλικό, Γιώργος Συρί- 
δης, λέκτορας στό Α.Π.Θ., παλαιοβοτανολογικό ύλικό, Τάνια Βαλαμώτη, 
δ.δ. στό Τμήμα ’Αρχαιολογίας τού Σέφιλντ, οστέινα εργαλεία, Ροζαλία 
Χριστίδου, δ.δ. στό Πανεπιστήμιο τού Παρισιού.

Έδώ θά προσπαθήσω νά εκθέσω απλώς κάποιες παρατηρήσεις καί 
συγκριτικά συμπεράσματα (βλ. καί Γραμμένος 1990):

’Αντιπροσωπεύεται ή φάση Βασιλικά III. Τά σπίτια θά πρέπει νά ήταν 
ορθογώνια καί ή τοιχοδομία μέ όλα τά μέχρι σήμερα γνωστά υλικά (λίθοι 
γιά υποδομή, πλίνθοι γιά άνωδομή, πασσαλόπηξη καί πλέγμα μέ κλαδιά 
έπιχρισμένο μέ πηλό). Τό νεότερο στοιχείο είναι ότι εντοπίστηκαν μεγάλα 
σέ έκταση λιθόστρωτα, τά όποια θά πρέπει νά ήταν εργαστηριακοί χώροι 
κοινόχρηστοι. Ή κεραμική παρουσιάζει άπόλυτες ομοιότητες μέ τών Βα
σιλικών (III), άλλά ή μελλοντική άνάλυση τών μικροδιαφορών (ποσοστιαί
ων, μοτίβων, άγγειολογίου) θά πρέπει νά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέ
ρον γιά τό θέμα τής διαφοροποίησης τής κεραμικής στον χώρο, άλλά καί 
άλλων υλικών, άπό οικισμούς πού άπέχουν μεταξύ τους ελάχιστα, στήν 
προκειμένη περίπτωση 6 χλμ. σέ ευθεία γραμμή. Καί άπό τήν Θέρμη πά
ντως παραθέτονται ίδιοι μέ τών Βασιλικών πίνακες (άριθμημένες κεραμι
κές κατηγορίες, άριθμός όστράκων, βάρος, κυβικά άνασκαμμένου χώρου).

Τά βασικά συμπεράσματα μελέτης τών λιθοτεχνιών (ή μελέτη τής 
άνασκαφικής περιόδου τού 1989 είναι εν έξελίξει) είναι τά έξής: Καί έδώ 
ή πρώτη ύλη προέρχεται άπό τό ίδιο λατομείο πού άναφέραμε (άπόσταση 
σέ εύθεία γραμμή 12 χλμ), ενώ τού χαλαζία άπό τήν ευρύτερη περιοχή. 
Μοναδική πρώτη ύλη μή τοπικής προελεύσεως είναι ό όψιανός (3 ώς 4 
κομμάτια). Είναι άναγκαία ή άνάλυση γιά τήν προέλευσή του. ’Οπτικά 
φαίνεται ότι είναι μηλιακός. Είναι μεγαλύτερη ποσοτικά ή χρήση χαλαζία 
σέ σχέση μέ τά Βασιλικά. Διαπιστώνεται, έπίσης, ή εύλογη σπατάλη πρώ
της ύλης. Θά ήθελα νά τονίσω έδώ ότι στήν άνασκαφή αύτή όλο τό υλικό 
πού δέν είναι πρώτη ύλη, δηλαδή τό έργαλειακό ύλικό, περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο τών μικροαντικειμένων τής άνασκαφής, συνοδεύεται δη
λαδή άπό συντεταγμένες, κάτι πού ή έρευνα τής λιθοτεχνίας θεωρεί πλέον 
άπαραίτητο. Τά ύπόλοιπα μικροαντικείμενα τής λιθοτεχνίας, πού δέν είναι 
άπό πυριτόλιθο, θά μελετηθούν άπό τήν ίδια μελετήτρια, ένώ τής όστεοτε-
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χνίας καί τής όστρεοτεχνίας από τήν Ροζαλία Χριστίδου.
Ή παλαιοζωολογική ανάλυση καί των δύο άνασκαφικών περιόδων 

είναι πλήρης (προκαταρκτική), ένώ τοϋ παλαιοβοτανολογικοΰ ύλικοΰ εχει 
ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της (μελετήτρια Τάνια Βαλαμώτη). 
Οί ποσοστιαίες αναλογίες τής παλαιοζωολογικής ανάλυσης παραμένουν 
σχεδόν οί ίδιες, μέ εξαίρεση τά υψηλά ποσοστά του σκύλου καί τά άνύπαρ- 
κτα σχεδόν των ζώων κυνηγιού. Έκ προοιμίου σημαντικό είναι τό γεγονός 
ότι τό παλαιοζωολογικό ύλικό ενδεχομένως νά προσδιορίσει τήν χρήση 
τών κοινόχρηστων χαλικόστρωτων δαπέδων. Ή περισυλλογή τού παλαιο- 
βοτανολογικοϋ Ολικού είναι δειγματοληπτική, προέρχεται δηλαδή άπό 
σημεία τών έπιχώσεων πού υπόσχονται κατά τεκμήριο μεγάλες συσσω
ρεύσεις σπόρων. Δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές ώς προς τις πο
σοστιαίες άναλογίες.

’Αλλά στήν Κεντρική Μακεδονία εγινε άκόμη μία άνασκαφική ερευ
νά, πάντα σωστική, στον οικισμό τής Σεβαστής τού Ν. Πιερίας (Γραμμένος 
1984, Σουέρεφ 1986, 1990), ή όποια όμως, άν καί άναπτύχθηκε σέ 11 τομές, 
δέν προσκόμισε τά άναμενόμενα, γιατί, κυρίως, οί επιχώσε,ς ήταν ελάχιστες, 
περίπου 0,30 μ. "Αν καί ό άνασκαφέας δέν άναφέρει κάποια γεωαρχαιολογι- 
κή άποψη, φαίνεται, τό ελάχιστο ύψος αυτών τών έπιχώσεων, νά μή δικαιο
λογείται μόνο άπό τήν προς Β κατωφέρεια, άλλά καί άπό τήν μικρή διάρ
κεια τής κατοίκησης τού οικισμού. Άπό τήν παρατιθέμενη φοτογραφη
μένη κεραμική δέν φαίνεται νά υπάρχουν χαρακτηριστικά δείγματα πού 
νά δικαιολογούν καί παρουσία φάσεων τής εποχής τού χαλκού. Ή άναφε- 
ρόμενη ώς άμαυρόχρωμη κεραμική δέν διευκρινίζεται περαιτέρω καί βέ
βαια ό όρος δέν ισχύει γιά τήν εποχή τού χαλκού. Γιά. τήν άρχιτεκτονική 
δέν προέκυψε κανένα στοιχείο.

3. ’Επιφανειακές ’έρευνες
Ή επιφανειακή ερευνά, μή συστηματική, εκτός, όπως είπαμε, άπό τήν 

περιοχή τής Άσσήρου, εχει κομίσει στήν ερευνά άρκετά νεότερα στοιχεία: 
'Αγ. Παρασκευή Γαλάτιστας, Μεταλλικό Κιλκίς, περιοχή Πεδινού Κιλκίς 
(Σαββοπούλου 19851, Μακρύγιαλος Πιερίας. Οί ο;κισμοί αυτοί θά περι- 
ληφθούν στον νέο κατάλογο τών προϊστορικών θέσεων τής Κεντρικής Μα
κεδονίας πού ετοιμάζεται (Γραμμένος-Μπεσιος). ’Αλλά καί ή επιφανειακή 
έρευνα τού Τομέα τής ’Αρχαιολογίας τού Α.Π.Θ. πρόσθεσε μία νεολι
θική θέση στήν περιοχή τής Άσσήρου, τεράστια σέ έκταση, γύρω στά 450 
στρ., μέ άποκλειστικά νεολιθικές έπιχώσεις (πρόσφατα Κωτσάκης 1990). 
Ή ερευνά αυτή διεξάγεται άπό τούς καθηγητές τής προϊστορικής αρχαιο
λογίας τού Τομέα τής άρχαιολογίας τού Α.Π.Θ., Άνδρέου καί Κωτσάκη, 
μέ τήν συνεργασία διαφόρων ειδικών καί φοιτητών, είναι διαχρονική
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καί έφαρμόζει τις σύγχρονες τεχνικές, μεθόδους καί απόψεις για τό είδος 
αυτό τής ερευνάς.

Ή Ρωμιοπούλου δημοσιεύει κεραμική από τόν προϊστορικό οικισμό 
τής Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (Γραμμένος 1984), κεραμική πού παρου
σιάζει άμεση συγγένεια μέ των Βασιλικών (Ρωμιοπούλου 1989, 200-202) καί 
ανήκει σε προδιμηνιακές φάσεις.

Κατά τά φαινόμενα, ό φερόμενος καί ως νεολιθικός οικισμός τής Τού- 
μπας Θεσσαλονίκης (ή Τούμπα ’Εμπειρικού, ή Προφήτης Ήλίας, Γραμμέ
νος 1984), θά πρέπει νά εξαιρεθεί άπό τις νεολιθικές θέσεις, άφού στις έκεϊ 
άνασκαφές τοϋ Τομέα ’Αρχαιολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
δεν εχει βρεθεί ούτε ένα νεολιθικό όστρακο (προκαταρκτικές ανακοινώσεις 
στό ΑΕΜΘ, στό Έγνατία κ.ά.). Τό λάθος ξεκίνησε άπό τήν έπκρανειακή 
κεραμική πού είχε παραθέσει ό French.

Στον κατάλογο, ωστόσο, των νεολιθικών θέσεων θά μπορούσε νά προ
στεθεί μία ακόμη, ή όποια όμως ήταν γνωστή άπό τις αρχές τού αιώνα: 
Στον κατάλογο τού French (1967) άναφέρεται ή θέση Ν. Χαλκηδών, ή ό
ποια, όπως μέ πληροφόρησε ό Παύλος Χρυσοστόμου, αρχαιολόγος τής ΙΖ' 
’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων, εχει ισοπεδωθεί, μάλλον, ήδη κατά τόν Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο καί, πάντως, σήμερα δέν υπάρχει κανένα της ίχνος. 
Ό French δέν αναφέρει «περιγραφή» καί «τοπογραφία» τής θέσης καί, 
φυσικά, δέν παραθέτει επιφανειακή κεραμική. Κατά τήν εκπόνηση τού 
καταλόγου των νεολιθικών θέσεων (Γραμμένος 1984), έπειδή, άπό παρά
λειψη, δέν ελαβα υπόψη μου τά όσα ό Rey αναφέρει γιά τόν οικισμό αύτό 
(βιβλ. στό French 1967), δέν τόν θεώρησα ώς νεολιθική θέση. Συγκεκριμένα 
ό Rey είκονίζει ειδώλιο, τό όποιο παραλληλίζει μέ ανάλογο νεολιθικό τού 
Σέσκλου καί ενα όστρακο μαύρο έπί ερυθρού. ’Αλλά είκονίζει καί περία- 
πτο πήλινο μέ δύο οπές, άνάλογο μέ τά χρυσά τής Άραβησσοΰ (Γραμ
μένος 1884). Άπό τά λίθινα εργαλεία πού παραθέτει σχεδιασμένα ό Rey, 
εκείνο μέ τήν όδοντωτή άκμή ένδεχομένως ανήκει στήν ΠΕΧ, ένώ άπό 
τήν τραπεζοειδή διαμόρφωση τού οικισμού (δημοσιεύεται φωτογραφία) θά 
μπορούσαμε νά θεωρήσουμε ότι αντιπροσωπευόταν καί ή εποχή τού χαλ
κού. Τό ειδώλιο κουκουβάγιας (;) (τό έρωτηματικό ήδη είναι τού Rey) είναι 
μάλλον άδιάγνωστο. Πάντως τά αντικείμενα αύτά άπό τήν Ν. Χαλκηδόνα 
δέν άνευρίσκονται στήν αποθήκη τών προϊστορικών τού Μουσείου Θεσσα
λονίκης.
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IV. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1. ’Επιφανειακές και άνασκαφικες ερεννες στην περιοχή Πέλλας-Γιανι-
τσών

Μια πρώτη νύξη για νεότερες επιφανειακές έρευνες στήν περιοχή, 
πού οδήγησαν στον εντοπισμό καί νεολιθικών θέσεων, χωρίς να άναφέρο- 
νται πολλά στοιχεία, κάνει ό Παύλος Χρυσοστόμου. Οί θέσεις αυτές είναι 
οί έξης (1990, Σχ. 1): Μάνδαλο, Δροσερό, Πλαγιάρι, Κύρρος ή Άραβησ- 
σός (1990, 208), Άμπελιές, Δαμιανό, Γιανιτσά Α, ’Αρχοντικό, ’Αγροσυκιά, 
Λεπτοκαρυά, Χαλκηδόνα, Κουφάλια Α, Κουφάλια Β, Βαλτοχώρι, Εύρω- 
πός Α, Εύρωπός Β. Οί θέσεις άπό Κουφάλια Α κ.έξ. είναι ήδη γνωστές άπό 
τον κατάλογο τού French. Τον κατάλογο αυτό ένημέρωσε ό Πανίκος Χρυ
σοστόμου μέ νεότερες έπιφανειακές έρευνες (1990). Προστέθηκαν δηλαδή 
οί έξης θέσεις: Γιανιτσά Β, Άσβεσταριό, Παραλίμνη. Άπό τούς οικι
σμούς αυτούς προέρχεται, έκτος βέβαια άπό τήν έπιφανειακή κεραμική, 
μία άξιολογότατη καί τεράστια ώς προς τόν αριθμό σειρά άπό ειδώλια τής 
ΝΝ, τήν οποία διαπραγματεύτηκε ό ερευνητής αυτός σέ μεταπτυχιακή έρ- 
γασία. Τα ειδώλια αυτά παρουσιάζουν μία έντονη τοπική ιδιαιτερότητα, 
οπωσδήποτε όμως παρουσιάζουν ομοιότητες μέ τα ανάλογα γνωστά άπό 
τήν Κεντρική Μακεδονία καί βέβαια έντάσσονται φυσιολογικά στα άνά- 
λογα αντίστοιχα τού νότιου τμήματος τού πολιτισμού Vinöa (Anza). "Αλλο 
σημαντικότατο πόρισμα τών έρευνών αυτών είναι δτι στον οικισμό Γιανι- 
τσά Β, στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Γιανιτσών, εντοπίστηκαν έπιχώσεις 
τής ΑΝ καί ΝΝ καί παρουσιάζουν, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα άπό 
τις πρώτες άνασκαφικές έρευνες, έντυπωσιακές αντιστοιχίες μέ τήν Ν. 
Νικομήδεια καί μέ τήν Anza. Ό οικισμός αυτός έχει μεγάλη έκταση, περί
που 100 στρ., αλλά, δυστυχώς, απλώνεται στήν ήδη όίκοδομημένη «Παλιά 
’Αγορά» τών Γιανιτσών. ’Αλλά στον οικισμό αυτό άνασκάφτηκαν καί 
ΜΝ έπιχώσεις, χωρίς όμως να προκόψουν κάποια διευκρινιστικά στοιχεία. 
’Αντίθετα, άπό τις έπιχώσεις τής ΝΝ, προέκυψαν, ώς προς τήν κεραμική, 
άμεσες θεσσαλικές αντιστοιχίες, οί όποιες δέν υπάρχουν στά Βασιλικά 
καί στήν Θέρμη: γραφίτης σέ μελανό, καστανό σέ καφέ, μαύρο σέ πορτοκα- 
λόχρουν-έρυθρό (black on red), καφέ σέ έρυθρό, μαύρο σέ ώχρόλευκο (οί 
γνωστές μιμήσεις κλασικού Διμηνίου). Άπό τήν άλλη μεριά όμως δέν ύπάρ- 
χει ή κατηγορία 30 τών Βασιλικών, οί θεσσαλικές αντιστοιχίες τής οποίας 
έχουν άναφερθεϊ (Γραμμένος 1984). 'Όπως είναι γνωστό, στά Βασιλικά 
δέν βρέθηκε καθόλου κεραμική μέ γραφίτη. Φαίνεται δηλαδή ότι, ώς προς 
τήν κεραμική, οί αντιστοιχίες μεταξύ π.χ. Anza, Γιανιτσών Β, Ν. Νικομή
δειας, βόρειας Θεσσαλίας, είναι περισσότερο ομοιογενείς. Άπό τήν ση
μαντική γιά τήν έρευνα άνασκαφή αύτή, σχετικά μέ τήν αρχιτεκτονική
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δέν έχουν προκόψει στοιχεία, ένώ γιά όλα τα άλλα υλικά είναι νωρίς α
κόμη γιά ειδικές προκαταρκτικές μελέτες.

2. Επιφανειακές και άνασκαφικές έρευνες στην περιοχή Κίτρινη Λίμνη 
(Σαρ'ι Γκιόλ) Κοζάνης

Ή περιοχή αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άφού, στήν μι
κρή της σχετικά έκταση (35 τ.χ.), έχουν ήδη έντοπισθεΐ 13 θέσεις πού έχουν 
όλες νεολιθική κατοίκηση καί μάλιστα, πολλές άπό αυτές, έχουν καί ΑΝ, 
άν κρίνει κανείς άπό τήν pink slipped επιφάνεια επιφανειακής κεραμικής 
(Καραμήτρου 1986). Γενικά υπάρχουν εμφανείς άντιστοιχίες μέ Θεσσαλία.

Μία συστηματική διεπιστημονική έρευνα στήν περιοχή έχει άρχίσει 
τά τελευταία χρόνια (1987 κ.έξ.) ό Φωτιάδης (Φωτιάδης 1987, 1988). “Εγι
νε έπιιρανεική έντατική έρευνα σέ δύο άπό τις θέσεις (Τούμπα Ποντοκώμης 
καί Μεγάλο Νησί Γαλάνης) καί συνεχίζεται άνασκαφική έρευνα στό Με
γάλο Νησί Γαλάνης καί στό Μεγάλο Νησί ’Ακρινής. Άπό τις έρευνες 
αυτές δέν έχουν ακόμη δημοσιευθεϊ ειδικές μελέτες γιά τά επί μέρους υλι
κά. ’Εκείνη όμως, πού αποτελεί μέχρι σήμερα πολύτιμη καί σπάνια γιά τά 
προϊστορικά χρονικά συμβολή, είναι οί γεωαρχαιολογικές αναλύσεις τού 
ίδιου τού άνασκαφέα, οί όποιες, μάλιστα, είναι χρήσιμες καί γιά άλλες 
περιοχές, ιδίως ως προς τό θέμα των σχέσεων τών λιμνών μέ τις αρχαί
ες έπιχώσεις (1987, 59). Τά μέχρι σήμερα σημεία άπό τά συμπεράσματα 
τοΰΦωτιάδη πού μάς ενδιαφέρουν είναι τά εξής: "Αν καί ύπάρχουν θεσ- 
σαλικές αντιστοιχίες, έντοπίζεται μιά πολιτιστική αύτονομία. 'Υπάρχουν 
αντικείμενα πού δείχνουν ανταλλαγές πολιτιστικές (κεραμική, σπόνδυλος, 
πορφύρα, σχετική αφθονία όψιανοΰ). Άπό πλευράς αρχαιότητας έχει έντο- 
πισθει ή φάση Πρωτοσέσκλο. Γιά τήν οικοδόμηση χρησιμοποιείται ή «λά
σπη δεμένη μέ ένα πλέγμα κλαδιών» (wattle-and-daub) καί τό κονίαμα αύτό, 
πού ή χρήση του αρχίζει καί άπό τήν 4η χιλιετία, άποδεδειγμένα έχει στήν 
σύνθεσή του άμμο καί ασβέστιο, τό όποιο καί τό κάνει πολύ σκληρό. Γι’ 
αύτό θά πρέπει νά επανεξετασθεϊ ή άποψη ότι τό daub τής εύρωπαϊκής προϊ
στορίας είναι κατά κανόνα ενα φυσικό άργιλικό υλικό. Ό Φωτιάδης άπο- 
δεικνύει ότι ή προέλευση τής άμμου ήταν κοντινή σχετικά. ’Αντίθετα μέ 
τόν οικοδομικό αυτό τρόπο (Μικρό Νησί ’Ακρινής), στό Μεγάλο Νησί 
Γαλάνης τοίχοι καί δάπεδα ήταν κτισμένα μέ τήν τεχνική πιζέ καί σέ μερι
κές περιπτώσεις έπιχρισμένα μέ λεπτό άσπρο επίχρισμα. Όλα αύτά κατά 
τό τέλος τής ΝΝ. Ό Φωτιάδης υπολογίζει μέ συντηρητική εκτίμηση τόν 
πληθυσμό τών 13 οικισμών τής λεκάνης λίγο πριν τό 3000 π.Χ. σέ 5.000 άτο
μα. Καί, βέβαια, όπως άναφέρει, ή πληθυσμιακή πυκνότητα υπαινίσσεται 
πολιτική οργάνωση πέρα άπό αυτήν τών αύτόνομων κοινοτήτων. Τό συ
μπέρασμα αυτό δέν διαφέρει άπό τήν υπόθεσή μου πού αφορά τις όμάδες
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των οικισμών στήν ’Ανατολική καί Κεντρική Μακεδονία (πρόσφατα 
Γραμμένος 1991). Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μερικοί από τούς οικισμούς 
αυτούς έχουν έκταση ώς 100 στρ. ’Αφύσικα σχεδόν μεγάλος είναι ό αριθμός 
των λίθινων εργαλείων πού βρέθηκαν παντού κατά τήν επιφανειακή εντα
τική ερευνά. Τό ανώτατο όριο τής απόστασης τής πρώτης ύλης είναι τής 
τάξεως των 15-20 χλμ. Μέ βάση, τέλος, ποσοτικές εκτιμήσεις τής κερα
μικής γίνεται προσπάθεια γιά τον καθορισμό χρήσεων χώρων.

Σέ πρόσφατες έπιφανειακές έρευνες στήν ευρύτερη περιοχή των Σερ
βίων έχει άναφερθεϊ ό έντοπισμός καί νεολιθικών θέσεων (Χονδρογιάννη
1989). Οί θέσεις αυτές παρουσιάζουν πυκνότητα άνάλογη μέ τής Κίτρινης 
Αίμνης, μάλλον έχουν κατοικηθει σέ όλες τις φάσεις τής νεολιθικής επο
χής, καί στήν ΑΝ, άλλά υπάρχουν καί παραδείγματα μέ συνέχεια κατοίκη
σης ώς τήν ΥΕΧ. ’Ανάλογη βέβαια πυκνότητα θά πρέπει νά περιμένει κα
νείς καί στις γειτονικές πεδινές εκτάσεις. ’Αλλά εκείνο πού καταρχήν κα
λύπτει αυτή ή ερευνά είναι τό κενό πού υπήρχε μεταξύ Θεσσαλίας καί Ν. 
’Αλβανίας ώς προς τις αντιστοιχίες των διμηνιακών κυρίως φάσεων. Τε
λευταίες τοπογραφικές έρευνες στον Νομό τής Φλώρινας δέν έχουν εντο
πίσει νεολιθική θέση (Τρανταλίδου 1985).

Κλείνουμε, τέλος, μέ τήν συστηματική άνασκαφή στον ΝΝ-ΠΕΧ οικι
σμό τού Μανδάλου Γιανιτσών (πρόσφατα Παπανθίμου-Παπαστερίου 1990, 
Κωτσάκης 1987, 1989, Παπανθίμου 1987). Στό Μάνδαλο είναι γνωστή μόνο 
ή πασσαλόπηξη καί τά σπίτια πρέπει νά έχουν δρομικό χαρακτήρα μέ 
διαστάσεις μεγαλύτερες άπό 4X6 μ. Ό οικισμός έχει ένα ή δύο, προς τό 
παρόν, περιβόλους κατασκευασμένους μέ πέτρες, στήν τελευταία φάση τής 
ΝΝ. "Εχει δύο φάσεις: ή πρώτη 4600-4000 (=Σιταγροί III) καί ή δεύτερη 
3000-2000 π.Χ. Δηλαδή ύπάρχει κενό ώς προς τήν 4η χιλιετία καί συνέχεια 
στήν ΠΕΧ (Maniatis-Kromer 1990). Διαπιστώθηκαν μεταλλουργικές δρα
στηριότητες στήν νεολιθική φάση. Ή γραπτή κεραμική είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. Βρέθηκαν, τέλος, σφραγιδοκύλινδροι.

Είχε ολοκληρωθεί ή μελέτη αυτή, όταν δημοσιεύτηκε ένα σημαντικό 
γιά τήν έρευνα άρθρο, στό όποιο γιά πρώτη φορά δημοσιεύεται κατάλογος 
των μέχρι σήμερα γνωστών θέσεων όλης τής Δυτικής Μακεδονίας (Kok- 
kinidou-Trantalidou 1991). Στον κατάλογο άναφέρονται οί εποχές πού 
άντιπροσωπεύονται σέ κάθε οικισμό, δέν δημοσιεύονται, προς τό παρόν 
όμως, άπ’ ό,τι άφήνουν οί συγγραφείς νά διαφανει, δεδομένα γιά κάθε ένα 
οικισμό χωριστά, ούτε επιφανειακή κεραμική. Τό αντίθετο συμβαίνει σέ 
ένα άλλο βιβλίο τής Κοκκινίδου (1990), τό οποίο περιλαμβάνει όμως μόνο 
τόν Νομό Πέλλας καί, όπως φαίνεται, αποτελεί μέρος τής δ.δ. της πού άνα- 
φέρεται στον χώρο μεταξύ ’Αξιού καί Αλιάκμονα (Ph. D. Παν. Birmingham, 
άδημ.). Συγκριτικές άναφορές στις μελέτες αυτές θά γίνουν μέ αφορμή τήν
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δημοσίευση τοϋ νέου καταλόγου των προϊστορικών θέσεων τής Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Δύο λόγια σχετικά με την ’Ήπειρο. Ή νεολιθική έρευνα στήν περιοχή 
παραμένει στάσιμη. Μία πρόσφατη χρήσιμη σύνθεση των δεδομένων γιά 
τόν οίκισμό-σπή) αιο τής Καστρίτσας Ίωαννίνων καί ένταξή τους μάλιστα 
στα γεωαρχαιολογικά δεδομένα τής περιοχής έκανε ό Κούγκουλος (1990).

Τελειώνουμε μέ τά τής Μακεδονίας άναφερόμενοι σέ απόψεις πού 
ξεκινούν από δεδομένα πού προέρχονται άπό τήν περιοχή αυτή. ’Αρχικά, 
μερικά διευκρινιστικά σχετικά μέ πρόσφατο άρθρο (Aslanis 1989): Τά όρια 
τής Κεντρικής Μακεδονίας κατ’ αρχήν είναι διοικητικά, δηλαδή νομοί 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής καί Πιερίας, καί τά όρια αύτά σέ γενι
κές γραμμές συμπίπτουν μέ τά γεωγραφικά, έκτος βέβαια άπό τόν Νομό 
Πιερίας, βόρειο ορ,ο τού όποιου, σέ γενικές γραμμές, νοείται ό 'Αλιάκμο
νας. Εξάλλου τά γεωγραφικά όρια, όπως ή επιφανειακή καί άνασκαφική 
έρευνα δείχνει, δεν άποτελούν κριτήρα ή, έστω, τά μόνα κριτήρια γιά τόν 
καθορισμό περιοχών μέ ομοιογένεια στήν εξάπλωση πολιτιστικών στοι
χείων στον χώρο. ’Αντίθετα, ό συνδυασμός πολλαπλών κριτηρίων θά μπο
ρούσε νά οδηγήσει σέ ομάδες οικισμών (Γραμμένος 1984, 1987, 1991γ).

Ό χρησιμοποιούμενος στό άρθρο αυτό, άλλά καί σέ άλλα πολλά, όρος 
χαλκολιθική, δεν είναι σωστός γιά τις φάσεις, ή φάση πού χρησιμοποιείται 
(Βασιλικά IV, Aslanlis 1989, 11), δηλαδή ούσιαστικά τήν λεγάμενη τελική 
νεολιθική, άλλά γιά τίς φάσεις πού άντιστοιχοϋν άπό τίς προδιμηνιακές 
φάσεις κ.έξ. τουλάχιστο, πράγμα πού άνταποκρίνεται καί στήν πραγματι- 
τικότητα, άφοΰ άπό τά τέλη τής ΜΝ πλέον εντοπίζονται μεταλλουργικές 
δραστηριότητες. Άλλά καί ό Hauptmann (1986), ένώ φαίνεται νά δέχεται 
αυτή τήν πραγματικότητα, συμφωνώντας μάλιστα πλέον μέ τήν έξίσωση 
τής Vinëa A μέ τήν φάση Τσακλί κ.έξ. καί διαπιστώνοντας αντιστοιχίες 
τών σωζομένων μεταλλικών νεολιθικών αγγείων μέ τήν κεραμική Λάρισας, 
άποκαλειώστόσο χαλκολιθική μόνο τό τέλος τών μεταδιμηνιακών φάσεων. 
Τό ίδιο καί ό Weisshaar (1989). Προτιμότερος, μάλλον, καί ουδέτερος είναι 
ό όρος ΝΝ μέ έσωτερικό διαχωρισμό προδιμηνιακές, διμηνιακές καί μετα- 
διμηνιακές φάσεις, ή, τουλάχιστον, ό όρος πρώιμη χαλκολιθική καί ύστε
ρη (όπως πρόσφατα Bankoff-Winder 1990), άφου βεβαίως προηγουμένως 
καθοριζόταν τί θά περιλάμβανε ό καθένας άπό τούς δύο αυτούς διαχωρι
σμούς.

Μέ τά στοιχεία πού υπάρχουν ώς τώρα, ένα σημαντικό μέρος άπό τά 
όποια έχει δημοσιευθεΐ, άπό όλη τήν Μακεδονία, μέ τήν προοπτική συ
γκεκριμένης αρχαιολογικής θεωρίας καί μεθόδου είναι δυνατόν νά προωθή
σουν ερωτήματα γιά τήν, σύμφωνα μέ τις διατυπώσεις διαφορετικής άρχαιο- 
λογικής παράδοσης, «soziale und die wirtschaftliche Struktur, sowie die
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geistige Welt...» (Aslanis 1989, 10) για τήν νεολιθική εποχή τής περιοχής 
πού μας άπασχολεΐ (Γραμμένος 1987, 1991, 1991γ, 19918).

’Εξαιρετικά χρήσιμες είναι τρεις πρόσφατες συνθέσεις για τά νεολι
θικά πράγματα τής περιοχής πού μας απασχολεί, μέσα από μιά πολύ εύρύ- 
τερη άπό πλευράς χώρου πλευρά (Lichardus 1985), ή μέσα άπό μία μικρό
τερη, δηλαδή αίγαιακή-βαλκανική (Treuil 1989, Evans-Rasson 1984). Tò 
δεύτερο μάλιστα άρθρο συνόψισε πράγματα πού αίωρουνταν ήδη στήν επι
στημονική άτμόσφαιρα καί πού φαίνεται δτι ή συνέχιση τής ερευνάς δέν 
διαψεύδει.

Όμως τόν τελευταίο καιρό καί σχετικά μέ τήν συνέχιση τής έξέλιξης 
άπό τήν νεολιθική στήν ΠΕΧ, αμφισβητείται τόσο τό μοντέλο πού πρότει- 
νε ό Renfrew (1972), όσο καί τό μοντέλο, κατεξοχή, τού Halstead, πού στη
ρίζεται στήν εξήγηση του φαινομένου τής άποθήκευσης,γιά λογαριασμό τής 
κοινότητας, των διαφόρων περισσευμάτων (social surplus), έννοια πού είχε 
εισαγάγει ό Childe (Andel-Runnels 1988). Οί θέσεις των δύο αυτών ερευνη
τών ούσιαστικά είναι παραλλαγή τών θέσεων τού Renfrew: δημιουργία, 
λόγω τής θέσης μερικών οικισμών, μονοπόλεων, ή παραγωγή σέ μιά πε' 
ριοχή συγκεκριμένου προϊόντος μέ ζήτηση, ή εντατική εκμετάλλευση καί 
τών δεύτερων λεγομένων προϊόντων, π.χ. μαλλί, γάλα κ.λ., ή βελτίωση 
τών καλλιεργειών μέ τό αλέτρι καί ή επέκτασή τους σέ άγονες περιοχές 
καί ή τελική δημιουργία εμπορίων. Ή διαφορά δηλαδή μέ τόν Renfrew 
βρίσκεται στήν αντικατάσταση τού φαινόμενου τής πολυκαλλιέργειας μέ 
τίς διαδικασίες αυτές, άφοΰ τό αμπέλι καί ή έλιά καλλιεργήθηκαν εντατι
κά μόνο στήν ΥΕΧ (Runnels-Hansen 1986). Καί γιά τήν θεωρητική αύτή 
βελτίωση μπορεί νά μήν έχει κανείς αντίρρηση ένδεχομένως, αν καί ή 
έξέταση τών παλαιοβοτανολογικών δεδομένων στήν εύρύτερη περιοχή 
τού Αιγαίου (καί τού βορείου) είναι ενα έργο εν εξελίξει, όμως τό θέμα είναι 
αν τό χρονικό όριο τού 3000 π.Χ. είναι συμβατικό καί άν οί διαδικασίες 
αύτές άρχισαν νωρίτερα καί, βέβαια, μέ ποιες συνθήκες. Καί σ’ αύτό τό 
θέμα ό Renfrew είχε δώσει απαντήσεις. Τά παλυνολογικά δεδομένα, άσχε
τα άν ή απόλυτη άξία τους έχει αμφισβητηθεί, σχετικά μέ τό θέμα τής ελιάς, 
δείχνουν ότι ή χρήση της είναι γνωστή στήν Μακεδονία άπό τά μέσα τής 
2ης π.Χ. χιλιετίας καί, στήν νότια Ελλάδα, άπό τά τέλη τής 4ης π.Χ. χιλιε
τίας (Wright 1985), ένώ, σχετικά μέ τό αμπέλι, καί άνασκαφικά είναι δια
πιστωμένη ή καλλιεργημένη άγρια μορφή του (σύνοψη τής έρευνας Γραμ
μένος 1987) κατά τήν διάρκεια τής ΝΝ καί ίσως όχι μόνο στήν ’Ανατολική 
Μακεδονία, όπως δείχνουν τά πράγματα άπό τήν Θέρμη, σύμφωνα μέ τίς 
προκαταρκτικές διαπιστώσεις τής ειδικής μελετήτριας Βαλαμώτη (Γραμ
μένος 1991 β).
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Σχετικά βέβαια μέ τήν άποψη του Halstead, αυτή θά έπρεπε να ενταχθεί 
στο πλαίσιο τών διαδικασιών πού διατύπωσαν οί Andel-Runnels καί αυτές, 
μέ τήν σειρά τους, στις διαδικασίες πού άναφέρεται ή πρόσφατη προβλη
ματική πού έντάσσει τήν έναρξή τους ήδη στήν ΝΝ, κάτι πού βέβαια ό Hal
stead (1989) τό θεωρεί αυτονόητο γιά τό περίσσευμα.

V. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ένα μεγάλο μέρος άπό τό πρόσφατο διεθνές άρχαιολογικό συνέδριο 
στήν Λυών, πού αφορούσε τήν Θεσσαλία (Λυών 17-22 Άπρ. 1990), περιλάμ
βανε καί ανακοινώσεις πού αφορούσαν τήν νεολιθική έποχή, γενικές καί 
ειδικές. Στήν Θεσσαλία, εκτός άπό τό άνασκαφικό έργο, πού κατά τά τελευ
ταία χρόνια έχει περιορισθεΐ στήν περιοχή τής Λάρισας (έρευνες Γαλλή), 
έχουν αρχίσει, ή βρίσκονται σέ εξέλιξη καί μερικά άρχαιομετρικά προ
γράμματα, ειδικές μελέτες άρχαιολογικοΰ υλικού κ.λ., αναπτύσσεται δη
λαδή μία μεταανασκαφική κινητικότητα καί αυτό ήταν έπόμενο νά γίνει, 
ύ'στερα άπό τήν σημαντική άνασκαφική έρευνα των τριών μεταπολεμικών 
δεκαετιών, κυριότατα άπό γερμανικής πλευράς. Μία νεότερη θετική εξέ
λιξη είναι ότι έχει αρχίσει νά δημοσιεύεται σέ συνέχειες ό «άτλας» τών 
προϊστορικών θέσεων τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας (Γαλλής 1989 κ.έξ.), 
ένας κατάλογος πού, βέβαια, θά είναι πληρέστερος άπό εκείνον πού παρα
θέτει ό Halstead(1984) καί άπό πλευράς αριθμού θέσεων καί άπό πλευράς 
παράθεσης επιφανειακών ευρημάτων. Ταυτόχρονα, ή παράθεση τών δεδο
μένων κατά οικισμό αποτελεί αφορμή γιά τήν εφ’ όλης τής ύλης συζήτηση 
γιά τά προϊστορικά πράγματα τής Θεσσαλίας καί ιδιαίτερα τά νεολιθικά. 
Ή παράθεση τών δεδομένων τής επιφανειακής κεραμικής κ.λ. κατά οικι
σμό, άπό τήν πλευρά τού Γαλλή σέ συνδυασμό μέ τήν ολοκλήρωση τής με
λέτης τής Ροντήρη γιά τήν κατανομή τών διαφόρων κεραμικών κατηγο
ριών στον χώρο (ανακοίνωση στό συνέδριο τής Λυών καί, νωρίτερα, Ρο
ντήρη 1985), εργασία πού έχει ώς πυρήνα τήν αδημοσίευτη, ανάλογη μέ 
τής Μακεδονίας, εργασία τού French, θά καλύψουν ένα σημαντικό καί πολύ 
ούσιαστικό κενό τής έρευνας. Δυστυχώς, συνολικές έκτιμήσεις άπό τόν 
κατάλογο τού Γαλλή δεν μπορούμε άκόμη νά έχουμε, αφού ό καθαυτό κα
τάλογος, πού δημοσιεύεται σέ συνέχειες, βρίσκεται άκόμη στήν άρχή του. 
Πρόσφατα, επίσης, ό ίδιος ερευνητής ανάλυσε τούς λόγους γιά τούς ο
ποίους μέ βάση τά θεσσαλικά δεδομένα ή φάση Λάρισα θά πρέπει νά τοπο
θετηθεί στήν άρχή καί όχι στό τέλος τής NN (Gallis 1987). Εκθέτοντας, 
ώστόσο, τά τής χρονικής αυτής αναδιάρθρωσης, δέν χρησιμοποιεί καθό
λου τά δεδομένα τής Κεντρικής Μακεδονίας (Βασιλικά), τά όποια έπαλη- 
θεύουν τά νεότερα θεσσαλικά δεδομένα, καλύτερα άπό οπουδήποτε άλλου 
(Γραμμένος 1984;. Πρόσφατα έχει άρχίσει μία συνολική (καί άρχαιομε-
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τρική) μελέτη της ΜΝ καί της ΝΝ θεσσαλικής κεραμικής μέ πυρήνα ιδίως 
τά δεδομένα πού προέκυψαν από τις άνασκαφές στο Σέσκλο (Kotsakis 
1986, Maniatis 1988) καί τίς άνασκαφές τοϋΓαλλή σέ οικισμούς τής περιοχής 
τής Λάρισας (Demoule 1988, Schneider 1991).

Θά συνεχίσουμε για τά των νεότερων έρευνών στήν Θεσσαλία μέ τό άρ
θρο τού Άσλάνη, ό όποιος, μέ άφορμή τό Διμήνι, συζητά τό πρόβλημα των 
όχυρώσεων στήν νεολιθική περίοδο καί ιδιαίτερα στήν ΝΝ, τό τέλος τής ο
ποίας εξακολουθεί, μαζί μέ άλλους, νά άποκαλει χαλκολιθική (Άσλάνης 
1990 καί Aslanis 1990). ’Ακόμη, μέ τήν δημοσίευση τής Γερμανικής Αρχαι
ολογικής Σχολής τής άνασκαφής στά Πευκάκια τού Βόλου (Weisshaar 1989). 
Καί στό βιβλίο του αύτό ό Weisshaar επαναλαμβάνει τά τοϋ χρονολογικού 
θέματος πού προκύπτει άπό τά επείσακτα γραπτά άπό τήν Ανατολική Μακε- 
δονία-Θράκη, θέμα στό όποιο είχα ήδη άναφερθεΐ (Γραμμένος 1984). Γιά τό 
ίδιο θέμα βλέπε τώρα τήν παράμβαση σέ συνέδριο (French-Wardle 1986, 9), 
πού έκανε ό Renfrew μέ άφορμή άνακοίνωση τοϋ Hauptmann, δημοσιευμέ
νη τώρα στήν τελική της μορφή (1986). ’Αλλά άπό τόν θεσσαλικό χώρο είδε 
τό φώς ή δημοσίευση άκόμη μιας διεπιστημονικής άνασκαφής, τής άνασκα
φής στό ’Αχίλλειο, A άπό τήν Καρδίτσα, 5 χλμ. ΝΑ άπό τά Φάρσαλα (Gim- 
butas 1989). Ό οικισμός έχει έκταση 200x260 μ. καί έχουν άνασκαφεί πε
ρίπου 120 τ.μ. ’Αντιπροσωπεύεται ή ΑΝ καί ΜΝ. Ή άνασκαφή αυτή προ
σφέρει στήν ερευνά μία σειρά άπό νέα πολύτιμα δεδομένα, άλλά φαίνεται 
όμως ότι τόσο οί ειδικές συμμετοχές, όσο καί τά τελικά συμπεράσματα δέν 
έχουν συσχετισθει μέ τούς στόχους πού θέτει ή σύγχρονη νεολιθική έρευνα 
και Ιδιαίτερα ή θεσσαλική, ή δέν προτάσσουν καινούριους. Ή μόνη άπο
ψη, ή όποια προτείνεται καί επαληθεύεται, κατά τούς άνασκαφεΐς, άπό τά 
δεδομένα είναι ή αυτονομία στήν εξέλιξη τής θεσσαλικής νεολιθικής (Gim- 
butas 1989, 335).

VI. ΝΟΤΙΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Τόσο ή Νότια Γιουγκοσλαβία, όσο καί, κυρίως, ή Σερβία γνωρίζουν 
τελευταία μία έντατικοποίηση των νεολιθικών έρευνών, ιδιαίτερα ή δεύ
τερη, ύστερα μάλιστα άπό τήν δημοσίευση τών συστηματ’κών άνασκαφών 
(TOöSelevac (Tringham 1990), του Divostin (McFerron 1988), τοϋ Ορονο 
προκαταρκτική Tringham 1985), τών πρακτικών πρόσφατου συνεδρίου 
γιά τόν πολιτισμό Vinca (Srejovid 1990). Στά πρακτικά τοϋ συνεδρίου αύτοϋ 
υπάρχουν συνθετικές παρουσιάσεις γιά πολλά θέματα (χρονολογικά, ειδώ
λια, λιθοτεχνίες, παλαιοζωολογία κ.λ.), ιιέ άποτέλεσμα νά μεγαλώνουν οί 
συγκριτικές δυνατότητες. 'Έχει άρχίσει συστηματικό διαχρονικό πρόγραμ
μα στήν κοιλάδα τοϋ Μοράβα άπό τό Πανεπιστήμιο τής Νέας Ύόρκης
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(Bankoff 19s2). Στήν περιοχή αυτή έντάσσονται πολλοί οικισμοί άνασκαμ- 
μένοι, έκ τών όποιων, ό πιο γνωστός, χωρίς τελική δημοσίευση άκόμη, 
είναι ό οικισμός τής Go; noi ava καί βέβαια τό Divostin καί τό Selevac. Ση
μαντικές έκδόσεις είναι, έπίσης, ό κατάλογος των νεολιθικών θέσεων τής 
Σερβίας (Srejovió 1988). Ό κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις άνασκαμμέ- 
νες νεολιθικές θέσεις τής Σερβίας πριν καί μετά τόν πόλεμο κατά αλφαβη
τική σειρά, περιγραφή των ευρημάτων κατά οικισμό καί πλήρη βιβλιογρα
φία κατά οικισμό καί συνολική. Έπίσης ό κατάλογος των νεολιθικών θέ
σεων τής κοιλάδας Jasenica της Κεντρικής Σερβίας (Katunar 1988), καθώς 
καί μία παράθεση τών δεδομένων άπό τις άνασκαφές στον νεολιθικό οικι
σμό Sljivik στό χωριό Stragare στό Μοράβα (Stankovic 1988). Προκαταρ
κτικές δημοσιεύσεις για τις νεολιθικές έρευνες στήν Νότια Γιουγκοσλαβία 
έξακολουθοϋν να εμφανίζονται μόνο στό περιοδικό Macenoniae Acta Ar- 
caeologica. 'Ωστόσο ήδη άπό τό I960 είχε διενεργηθεϊ άνασκαφ^κή έρευνα 
στήν περιοχή τοϋ Amzabegovo (Barutnica) πού δέν μοϋ ήταν γνωστή (Γραμ
μένος 1984), άλ?ά ούτε άναφέρεται στήν βιβλιογραφία (Korosec 1973). Τε
λειώνοντας αυτήν τήν έντελώς συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, θά 
κλείσουμε μέ ένα συνθετικό βιβ> ίο για τούς «βωμούς» καί τα «προσωπό
μορφα» καλύμματα τοΰ πολιτισμού Vinca (Stankovic 1986). Ό πολιτισμός 
αυτός, πάντως, μέ τήν όμοιογένεια πού παρουσιάζε' καί τήν τεράστια έκτα
ση, άποτελεϊ μοναδικό φαινόμενο γιά τήν Ευρώπη, ή σημασία τοϋ όποιου 
υστέρα άπό τήν έμφάνιση τών νέων δημοσιεύσεων καί τήν έξέταση των 
ζητημάτων με τό πνεύμα τής αυτονομίας πού άναφέραμε, θά διευρύνεται 
όλο καί περισσότερο. ’Αλλά θά έπανέλθουμε σ’ αυτό τό θέμα (σ. 249) μέ 
άφορμή τά όσα προσκόμισαν οί άνασκαφές στις δύο αυτές θέσεις, άλλα 
καί στό Ορονο. Προηγουμένως θά άναφερθοΰμε στις νεότερες έρευνες στήν 
Νότια Γιουγκοσλαβία. Τά δεδομένα, πού είχαν προκύψει άπό τις άνασκαφές 
στον οικισμό Barutnica, είναι έντελώς άναλογα μέ εκείνα πού προέκυψαν 
άπό τήν Anza, ή όποια, εξάλλου, βρίσκεται σέ άπόσταση 2 χλμ. Στον νεολι
θικό οικισμό Pesterica κοντά στό Πρίλεπο, σέ άνασκαφές τοϋ 1965 καί 1976 
άνασκάφηκαν έπιχώσεις τής ΑΝ μέ ευρήματα βέβαια άνάλογα χρονικά μέ 
τής Anza, άλλα σίγουρα ή κεραμική δέν είναι καλής ποιότητας (rustical), 
δέν έχει γραπτή κεραμική καί δέν βρέθηκαν ειδώλια. Τά σπίτια είναι ημιυ
πόγεια μέ στέγες άπό κλαδιά. Οί ανασκαφείς θεωρούν τόν οικισμό, γιά τούς 
λόγους αυτούς, μοναδική περίπτωση γιά τήν χρονική περίοδο καί τήν πε
ριοχή αυτή τής Γιουγκοσλαβίας, Έχει περισσότερες αναλογίες μέ τόν πο
λιτισμό Starcevo, άλλά τής περιοχής τοϋ Δούναβη, σχετικά βέβαια μέ τήν 
έλλειψη τίϊς γραπτής κεραμικής. Ή ευρύτερη περιοχή τής Pesterica, πού 
υπήρξε λίμνη, παρουσιάζει μεγάλες γεωαρχαιολογικές αναλογίες μέ τήν 
Κίτρινη Αίμνη τής Πτολεμαΐδας (σ. 242 κ.έξ.). Στον οικισμό τοϋ Radin Dol,
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κοντά στο Πρίλεπο, 7 χλμ. προς Β καί πολύ κοντά πρός τον οικισμό Pe- 
sterica (Kitanoski 1987), ή άνασκαφική ερευνά είναι μικρής έκτασης καί 
οί επιχώσεις άνήκουν στήν ΜΝ/ΝΝ (ομάδα Vehisina-Porodin, Anzabe- 
govo-Vrsnik III ή IV). Ή διακοσμημένη κεραμική είναι πολύ περιορισμένη. 
Ή άνασκαφή πού τάραξε κάπως τά νερά είναι στο Manjari, στήν περιοχή 
ΒΑ των Σκοπιών tSanev 1988). 'PI διάμετρος τής τούμπας είναι μεγάλη 
(220 μ., επομένως θά έχει έκταση έως 80 στρ.) καί τό ύψος της 3 στρ. TÒ 
1978 ή άνασκαφική έρευνα υπήρξε πολύ περιορισμένη, μέ σωστικό χαρα
κτήρα καί έδειξε ότι τό βάθος των έπιχώσεων ήταν 2,8 μ. καί άνήκουν στήν 
ΜΝ καί NN (Zelenikovo I καί Anzabegovo-Vrinik II-IV). ’Αλλά τό 1981 
άνασκάφτηκε τομή 200 τ.μ. ’Αποκαλύφθηκε πασσαλόπηκτο οίκημα 9X9 μ. 
με δύο χώρους καί μέ λατρευτική λειτουργία τόσο λόγω κατασκευής, όσο 
καί λόγω ευρημάτων εσωτερικού χώρου, κυρίως των δύο τραπεζών (βωμών) 
καί τής πληθώρας των κινητών ευρημάτων, τά όποια ό άνασκαφέας έρμη- 
νεύει ώς δώρα πρός τήν θεότητα. 'Η ίδια έρμηνεία δίδεται καί για, τήν με
γάλη ποσότητα οστών αιγοπροβάτων πού βρέθηκαν στούς χώρους αυτούς. 
Τό εύρημα, πού βέβαια δεν είναι τό μοναδικό στήν Βαλκανική, όπως άνα- 
φέρει ό άνασκαφέας, σαφώς είναι πολύ σημαντικό καί, ασφαλώς, ή δημο
σίευσή του θά πρέπει νά άναμένεται μέ αρκετό ενδιαφέρον άνήκει στήν 
III φάση τής κατοίκησης του οικισμού. ’Αλλά οί ερευνητές τής νεολι
θικής τής Νότιας Γιουγκοσλαβίας στό πρόσφατο συνέδριο γιά τον πολι
τισμό Vinca παρουσίασαν καί δεδομένα άπό άνασκαφές σέ οικισμό κοντά 
στό Πρίλεπο, πού άποδίδεται σέ λατρευτικό χώρο μέ βωμό (Kitanoski 1990). 
Στό άρθρο αύτό άναφέρονται καί όλα τά ανάλογα δεδομένα άπό τον πολι
τισμό Vinca καί τήν εύρύτερή του περιοχή. Τό 1981 άνασκάφηκε καί ένα 
σημαντικό οίκημα στον άπό παλιά γνωστό καί άρκετά έρευνημένο οικισμό 
τού Zelenikovo (Gsrasanin 19S8). 'Η μικρή αυτή έρευνα είχε άρχίσει τό 
1974/75. Τό οίκημα έχει άμεσες άναλογίες μέ τό προηγούμενο καί οί άνα- 
σκαφεΐς προτείνουν ίδια έρμηνεία (βλ. καί Kitanoski 1990). ’Ακολούθησε 
μιά άλλη άνασκαφή στον οικισμό Na Breg, κοντά στό Mlado Nagoricane 
(Zdravkovski 1988), στήν περιοχή τού Kumanovo. Οί μικρές δοκιμαστικές 
άνασκαφές έδώ άνήκουν στήν φάση Anzabegovo-Vrsnik III. Μικρής έκτα
σης έρευνες έχουν γίνει καί στον οικισμό Atici, κοντά στήν Γευγελή (Gev- 
gelija), (Zdravkovski 1985/86α) μέ επιχώσεις τού τέλους τής ΝΝ (Anzabe
govo-Vrsnik IV), περισυλλογή επιφανειακής κεραμικής καί λιθοτεχνίας στό 
νησί τών Πρεσπών Golem Grad (Zdravkovski 1989β) καί μικρές δοκιμα
στικές τομές στον οικισμό Zlastrana, στήν περιοχή τής ’Αχρίδας (άρχαιό- 
τερη νεολιθική, Kutzman 1987-1989).

Τελειώνοντας μέ τά τής Γιουγκοσλαβίας, θά παραθέσουμε τά συμπερά
σματα καί τά προβλήματα πού έθεσαν οί άνασκαφεΐς στό Ορονο (όχι τε
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λική δημοσίευση), στο Divostin καί στο Selevac. Οί ανασκαφείς τοΰ Ορονο 
(Tringham 1985) έθεσαν, γιά πρώτη φορά ουσιαστικά για τήν Βαλκανική, 
άνθρωπολογικά ερωτήματα στήν άρχαιολογική ερευνά. Αυτά συνοψίζονται 
στά έξης: 1. Στήν ερευνά τής διαδικασίας μέ τήν οποία ό πολιτισμός καί ή 
οικονομία των πρώτων αγροτών μετασχηματίστηκε άπό τό στάδιο τής πα
ραγωγής τροφίμων καί έκμετάλλευσης των πηγών στο στάδιο τοϋ έπιτυχη- 
μένου καί παραγωγικού συστήματος. 2. Στήν ερευνά τής αυξανόμενης στα- 
τικότητας τών κατοίκων του οικισμοί) πού βέβαια σημαίνει τήν έρευνα τής 
έντατικοποίησης καί διαφοροποίησης τών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
τήν διάρκεια τής κατοίκησης τών οικιών κ.λ. 3. Στον αρχαιολογικό εντοπι
σμό τής μονάδας πού άπαρτίζει μιά οικογένεια καί πού άποτελεΐ τήν βάση 
γιά τήν μακράς διάρκειας σταθερότητα στούς νεολιθικούς οικισμούς (Trin
gham 1985, 427). Πριν άπό τήν δημοσίευση τοΰ Divostin καί του Selevac, 
οΐ σχέσεις τής κατοίκησης μακράς διάρκειας σ’ έναν οικισμό (sedentism) 
καί τής οικονομικής άλλαγής έτσι όπως θά μπορούσε να έντοπισθεΐ άπό 
τήν μελέτη του κεραμικού ύλικοΰ καί τής λιθοτεχνίας, είχαν μελετηθεί άπό 
συνεργάτες τών άνασκαφών αυτών (Kaiser 1983). ’Αλλά στο σημείο αύτό 
θά πρέπει νά δούμε, αν οί δύο αυτές δημοσιεύσεις δίνουν κάποιες άπαντή- 
σεις σ’ όλα αυτά τά θέματα, αλλά καί στό θέμα τής ταυτόχρονης κατοίκη
σης ή μή ταυτόχρονης τόσο μεγάλων οικισμών όπως τό Selevac (100 ε
κτάρια, δηλ. 1.000 στρ.), δηλαδή τό θέμα τής συγκέντρωσης μεγάλων πλη
θυσμών σέ οικισμούς τής ΝΝ τοΰ πολιτισμού Vinca κ.λ. "Αν κρίνουμε άπό 
τόν οικισμό Divostin, ό όποιος δεν είναι τόσο μεγάλος σέ έκταση (περίπου 
50 έκτάρια), οί ανασκαφείς είναι επιφυλακτικοί γιά τό άν ή άνασκαφή 
προσκόμισε στοιχεία, τά όποια θά μπορούσαν νά δικαιολογήσουν μέ σι
γουριά έναν πρωτοουρμπανισμό, οπωσδήποτε όμως δέχονται ότι οί κά
τοικοι τοΰ Divostin δέν ήταν άπλοι άγρότες αλλά, όπως φαίνεται καί 
άπό τά «μή χρηστικά» αντικείμενα, οί δραστηριότητές τους παρουσιάζουν 
μιά πολυπλοκότητα, δηλαδή δέν είναι άπλοι παραγωγοί (Mc Ferron 1988, 
464, 468). ’Αλλά καί οί ανασκαφείς τοΰ Selevac, ενός οικισμού μέ έκταση, 
μπορεί καί διπλάσια άπό τών Βασιλικών (Γραμμένος 1984, 1987), φαίνε
ται ότι έχουν ανάλογη θέση γιά τό θέμα τής έκτασης - πληθυσμού (Trin
gham 1990, Introduction), οπωσδήποτε όμως δέχονται ότι ύπάρχυν τάσεις 
γιά συγκέντρωση πληθυσμιακή. Ό Chapman (Tringham 1990, 41) δέχεται 
ότι «...large sites tend to prossess a wider range of functions - in production 
exchange, and ritual - than neighboring smaller sites». Τά συμπεράσματα 
πού έκθέτουν οί άνασκαφεΐς (Tringham 1990, 567 κ.έξ.) παρουσιάζουν έξαι- 
ρετικό ενδιαφέρον, άφοϋ βασίζονται σέ σύνθετη θεωρητική υποδομή μέ ά
ξονα τής αρχαιολογικής έρευνας τήν θεωρία τής μέσης κλίμακας. 'Ως 
μόνο σίγουρο ώς προς τό θέμα πού μάς ένδιαφέρει, δηλαδή τής έκτασης -
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πληθυσμού τοβ οικισμού, ό όποιος σαφώς, κατά τούς ανασκαφείς, δεν 
ήταν ταυτόχρονα κατοικημένος στο σύνολο των έκταρίων του (53 έκτά- 
ρια), είναι ότι, σάς νεότερες φάσεις του (III-IV), είχε μεγαλύτερη έκταση 
άπό τις άρχαιότερες (Ι-ΙΙ) (Tringham 1990, 585).

VII. ΑΛΒΑΝΙΑ

Τά τής νεότερης ερευνάς στήν χώρα αύτή άναφέρονται βασικά σέ πρό
σφατες γενικές παρουσιάσεις (Andrea 1988, Korkuti 1989, 1991, Prendi 1990 
καί, νωρίτερα, για τήν προς τά νότια τής χώρας χαλκολιθική ειδικά, Pren
di 1982). Οί προκαταρκτικές δημοσιεύσεις για τις άνασκαφές τής δεκαετίας 
του ’80, άλλα καί τού ’70, περιέχονται στό περιοδικό «Iliria». Οί μετά τό 
1982 άνασκαφές είναι λίγες σχετικά, μικρές σέ έκταση, τόσο σέ οικισμούς, 
όσο καί σέ σπήλαια. Έχουν αύξηθεΐ οπωσδήποτε οί γνώσεις μας για τήν 
ΑΝ καί άπό πλευράς ’Αλβανών γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια γιά τήν έντα
ξη των νέων στοιχείων στους άντίστοιχους βαλκανικούς ορίζοντες. Ή γε
νική εντύπωση, ώς προς τήν ΑΝ, είναι ότι ύπάρχει μία ομοιογένεια μέ Νό
τια Γιουγκοσλαβία-Σέρβια-Γιανιτσά-Θεσσαλία, ενώ, ώς προς τήν ΝΝ 
φαίνεται ότι έξακολουθεϊ νά είναι έκτος τών ορίων τής έξάπλωσης τού πο
λιτισμού Vinca καί οί γνωστές άντιστοιχίες μέ Δυτική Μακεδονία - Θεσσα
λία φαίνεται ότι ένισχύονται. Ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετιζό- 
μενες μέ τήν τρέχουσα προβληματική δέν άπαντώνται στις διάφορες δη
μοσιεύσεις.

VIII. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (ΝΟΤΙΑ)

Ή νεολιθική έρευνα στήν χώρα αύτή εξακολουθεί νά γνωρίζει μεγάλη 
δραστηριότητα, στήν όποια μάλιστα ήρθε νά προστεθεί ή γερμανική (’Ινστι
τούτο τής Προϊστορίας τού Saarbrücken), ή γαλλική (Κέντρο Προϊστορι
κών ’Ερευνών Παρισιού) καί ή αύστριακή (’Ινστιτούτο ’Αρχαίας 'Ιστορίας 
τού Salzburg) συνεργασία. Τά μακροπρόθεσμα άποτελέσματα θά πρέπει 
νά είναι θεαματικά, ενώ, προς τό παρόν, δημοσιεύονται εκτενείς καί πολύ 
κατατοπιστικές προκαταρκτικές εκθέσεις. Άπό τήν άλλη μεριά, στό πε
ριοδικό «Studia Prehistorica», πού εξακολουθεί νά έχει ώς στόχο τήν ά
μεση ένημέρωση γιά τις προϊστορικές έρευνες στήν χώρα αύτή καί άπό τό 
τεύχος 10 οί συνεργασίες του είναι σέ διεθνείς γλώσσες, έχουν δεϊ τή δη
μοσιότητα άρκετές προκαταρκτικές δημοσιεύσεις γιά άνασκαφές σέ νεο
λιθικούς οικισμούς, ή σημαντικές συνθετικές έργασίες ειδικότερου χαρα
κτήρα (ειδώλια, παλαιοβοτανολογία κ.λ.). Πληροφορίες βέβαια δημοσιεύ
ονται καί σέ άλλα άρχαιολογικά περιοδικά τής χώρας. Μία πρώτη διαπί
στωση είναι δτι άνασκάπτονται, ή έχουν άνασκαφεΐ σέ πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό, σέ σχέση μέ τό παρελθόν, έπιχώσεις τής ΑΝ.
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Οί τελευταίες άνασκαφές, στις όποιες συνεργάζονται Βούλγαροι με 
ξένα ’Αρχαιολογικά Ινστιτούτα, είναι οί εξής:

Drama. 100 χλμ. περίπου A άπό τό Plovdiv (Φιλιππούπολη), βουλγαρο- 
γερμανική συνεργασία (Fol 1989, Fol 1988α). Άπό τις προκαταρκτικές άνα- 
κοινώσεις γίνεται φανερό ότι ή άνασκαφή αυτή γίνεται ή άφορμή γιά νά 
γίνουν άντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα άπό τήν ανατολική Βουλγα
ρία, στήν όποια βέβαια περιλαμβάνεται καί τό νεκροταφείο τής Βάρνας, 
καί τήν ευρύτερή της περιοχή. Μέ άφορμή τήν συνεργασία αύτή μάλιστα 
έγινε έκθεση των ευρημάτων τής Βάρνας στο Saarbrücken (Prof. Dr. Licha- 
rdus) καί έκδόθηκε σχετικός τόμος (Fol 1988β) μέ σημαντικές συνθέσεις γιά 
τά νεολιθικά πράγματα τής Βουλγαρίας καί ιδιαίτερα βέβαια γιά μοναδικό 
ακόμη εύρημα τής Βάρνας (βλ. καί Lichardus 1982). Ή εγγύς προς τον οικι
σμό Drama ευρύτερη περιοχή (άνω ρού τού ποταμού Tunzda), δηλαδή σέ 
μία ακτίνα περίπου 40 χλμ., περιλαμβάνονται 23, μέχρι σήμερα γνωστοί, 
οικισμοί τού τύπου τής χαμηλής τούμπας καί μέ μεγάλες σχετικά έκτάσεις, 
ως 120 μ. διάμετρο καί ύψος 4-5 μ. Ή έκταση τού οικισμού τού Drama είναι 
160 Χΐ20μ. Ή άνασκαφή διεξάγεται σέ έκταση 3.400 τ.μ. ’Αντιπροσωπεύε
ται ή φάση Karanovo ΠΙ-VII άλλά καί ή ΜΕΧ. Όλα τά σπίτια πού άνασκά- 
φτηκαν είναι πασαλόπηκτα καί ορθογώνια.

Karanovo. Ό οικισμός αυτός, πού έξακολουθεΐ νά άποτελεί τό κεντρι
κό σημείο αναφοράς γιά τούς ορίζοντες τής Βαλκανικής, άρχισε νά άνα- 
σκάπτεται καί πάλι άπό τό 1984 μέχρι τό 1987 άπό τούς Füller (Salzburg) 
καί Georgiev καί, άπό τό 1988, χρονιά τού θανάτου τού θεμελιωτή τής μετα
πολεμικής νεολιθικής έρευνας στήν Βουλγαρία Georgiev, άπό τον Hiller 
καί τον Nikolov (Hiller 1984,1985, 1986, 1987, 1988 καί 1990 συγκριτική πα
ρουσίαση τού Karanovo μέ τούς ορίζοντες Vinca). ’Έγιναν επίσης συνε
χόμενες στο νότιο μέρος τού οικισμού τομές καί άνασκάφτηκαν επιχώσεις 
των νεολιθικών φάσεων τού Karanovo. Μέ άφορμή μάλιστα τήν αύστρο- 
βουλγαρική συνεργασία στο Karanovo, έγινε συνέδριο στο Salzburg μέ 
άνακοινώσεις σχετικές μέ τή θέση τού οικισμού αυτού στήν νεολιθική 
τής Βαλκανικής (Karanovo 1989).

Kovacevo. Οικισμός στήν περιοχή τού Blagoevgrad. Συνεργασία μέ 
μεγάλη γαλλική διεπιστημονική ομάδα τού Κέντρου Πρωτοϊστορικών 
Ερευνών τού Πανεπιστημίου τού Παρισιού I. Μέχρι καί τό 1988 είχαν 
όλοκληρωθεΐ τρεις άνασκαφικές περίοδοι σέ επιχώσεις βασικά τής ΑΝ. 
'Υπάρχουν καί έπιχώσεις τής ΜΝ καί νεοτέρων εποχών. "Εχουν τυπωθεί 
προκαταρκτικές έκτενεΐς άνακοινώσεις (φωτοτυπημένες).

Σημαντική άνασκαφή, πού καλύπτει μεγάλη έκταση καί φθάνει μέχρι 
τό παρθένο έδαφος (1.500 τ.μ. έκταση άνασκαφής, 4-5 μ. ύψος έπιχώσεων), 
είναι ή άνασκαφή στο Gäläbnik, 60 χλμ. ΝΑ άπό τήν Σόφια, στις όχθες τού
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Στρυμόνα (Pavùk 1984, 1989). ’Αντιπροσωπεύονται φάσεις κυρίως του πο
λιτισμού Starcevo. ’Από τούς άνασκαπτόμενους οικισμούς, στον προς τήν 
νότια Βουλγαρία ροϋ του Στρυμόνα, Topolnica, Bälgärcevo καί Strumsko, 
δέν υπάρχουν, από δσο γνωρίζω, δημοσιευμένα δεδομένα αλλά μόνο πλη
ροφορίες (π.χ. Séfériadès 1990: άναφέρονται ομοιότητες μέ τήν γραπτή 
κεραμική τής Ανατολικής Μακεδονίας- Stojanova 1970).

IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΒΔ Μ. ΑΣΙΑ

Συστηματική καί σύγχρονη επιφανειακή καί άνασκαφική ερευνά στήν 
περιοχή A από τήν Θράκη καί στήν Εύρωπαΐκή Τουρκία γενικότερα εχει 
αρχίσει έδώ καί 15 περίπου χρόνια ό Özdogan μέ τούς συνεργάτες του. ’Από 
τίς πρώτες διαχρονικές έπιφανειακές έρευνες πού άρχισαν τό 1979, ολοκλη
ρώθηκαν τό 1982 καί είχαν εκσυγχρονισμένες προδιαγραφές, προέκυψαν 
τά έξής στοιχεία (Özdogan 1979, 1989): ’Από τίς 828 θέσεις οί 169 είναι 
προϊστορικές. Ή σημαντικότερη γνωστή καί άνασκαμμένη θέση τής ΑΝ 
είναι τό Fikirtepe σέ μικρή απόσταση ΝΑ από τήν Κωνσταντινούπολη. 
Στήν ευρύτερη περιοχή του οικισμού αύτοϋ σημειώνονται άλλες 4 θέσεις 
προς τά ΝΑ του, ενώ άλλες 5 σημειώνονται A και ΝΑάπό τήν λίμνη Iznik, 
ΝΑ από τήν θάλασσα του Μαρμαρά. Τά στοιχεία Fikirtepe πού έχουν σί
γουρα μεγαλύτερη διάδοση, παρουσιάζουν έμφανεΐς αναλογίες μέ Karanovo 
Ι-Σέσκλο καί δέν εμφανίζονται στήν Θράκη, γεγονός πού, κατά τόν Özdo
gan σημαίνει ότι ή όποια επικοινωνία γινόταν μέ τά νησιά τού Αιγαίου. 
Δέχεται ότι τά παράλια τής Θράκης σίγουρα ήταν ακατοίκητα κατά τήν πε
ρίοδο αυτή. Έκτος από τό Fikirtepe, θέση άνασκαμμένη καί δημοσιευ
μένη από τούς Bittel-Cambel, άλλη γνωστή, αλλά από επιφανειακά ευρή
ματα, είναι τό Pendik (Özdogan 1983, όπου καί ή βιβλιογραφία γιά τό Fi
kirtepe). Ό οικισμός αυτός εχει έκταση 45 στρ. καί ύψος έπιχώσεων 2 πε
ρίπου μ. Βρίσκεται στήν σιδηροδρομική γραμμή 30 χλμ. ΝΑ άπό τήν Κων
σταντινούπολη, στήν θάλασσα τού Μαρμαρά. Κατά τήν χαλκολιθική πε
ρίοδο πυκνά κατοικημένο θά πρέπει νά ήταν τό εσωτερικό τής περιοχής, 
A άπό τήν Θράκη, καί ακατοίκητη μάλλον στά παράλια τής θάλασσας του 
Μαρμαρά καί τής Μαύρης, τουλάχιστο στις άρχές τής περιόδου. Οί κε
ραμικές παραδόσεις είναι βόρειες. 'Η γραπτή κεραμική είναι σχεδόν ανύ
παρκτη. Σέ τρεις παραθαλάσσιες θέσεις, 30-40 χλμ. Δ άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη, ώστόσο, ανάμεσα στίς όποιες τό σπήλαιο Yarimburgaz (Özdogan 
1985, 1986) παρουσιάζουν συνδυασμένα στοιχεία τής Άνατολίας καί τής 
Βαλκανικής. Τό σπήλαιο αυτό βρίσκεται 20 χλμ. ΒΔ άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη. ’Έχει έπιχώσεις Karanovo ITI, αλλά σίγουρα καί νεότερες, έπι- 
χώσεις τής ΝΝ, αλλά καί τής ρωμαϊκής καί τής βυζαντινής εποχής. Θά
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πρέπει νά αντιπροσωπεύεται όμως καί ή ΑΝ. Ή κεραμική, άπό την όποια 
λείπει ή γραπτή, παρουσιάζει ποικιλία επιρροών. Έκτος όμως άπό τήν 
περιοχή αυτή, σε όλη τήν Μ. ’Ασία, τόσο ή έπιφανειακή, όσο καί ή ά- 
νασκαφική ερευνά, άπό όσο μπορεί νά κρίνει κανείς άπό το περιοδικά, 
παρουσιάζει μία άνθηση.

Ήδη άπό τις σελίδες πού προηγήθηκαν, έχουν έκτεθεΐ έπιμέρους συ
σχετισμοί καί συμπεράσματα ή άπόψεις· θά προσπαθήσουμε νά τά έπα- 
ναλάβουμε ή νά εκθέσουμε καί όσα συμπεράσματα προκύπτουν χωρίς νά 
έχουν άναφερθεϊ.

X. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

1. Παρά τις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, οί έξης άξονες 
παρουσιάζουν ομοιογένεια ώς προς τήν άρχιτεκτονική, τήν κεραμική καί 
λοιπά ευρήματα: Θεσσαλία - Δυτική Μακεδονία - Νότια ’Αλβανία. Κεντρι
κή Μακεδονία - Νότια Γιουγκοσλαβία. ’Ανατολική Μακεδονία - Νότια 
Βουλγαρία. Θράκη-Εύρωπαϊκή Τουρκία-Άνατολική Βουλγαρία. Οί άξο
νες αυτοί σίγουρα συνιστοΰν πολιτιστικούς κύκλους, μέ τήν όποια ερμηνευ
τική βαρύτητα πού θά μπορούσε κανείς νά δώσει σ’ αυτόν τόν όρο, όχι βέ
βαια εθνογενετική, άφοϋ ή παλιά αυτή ερμηνευτική πρόταση έχει περά
σει τώρα σέ άλλα έρμηνευτικά σχήματα μέ ποικιλία θεωρητικών προτά
σεων, θετικιστικών, δομικών κ.λ.

2. Ή χρονολογική έξίσωση τής άρχής τής ΝΝ μέ τήν φάση Vinca A 
έχει πλέον παγιοποιηθεΐ.

3. Ό όρος χαλκολιθική θά μπορούσε νά καθιερωθεί, άλλά άπό τις άρ- 
χές τής ΝΝ τό αργότερο καί βέβαια μόνο λόγω τής βαρύτητας πού άποκτά, 
ύστερα άπό τήν σταδιακή άποδοχή τών νεότερων συσχετισμών πού προκύ
πτουν μεταξύ Άνατολίας καί Βαλκανικής- καί έν γνώσει τής μονομέρειάς 
του, άφού άναφέρεται μόνο στήν μεταλλουργία καί όχι στίς άλλες αυτο
νομίες μεταξύ Άνατολίας καί Βαλκανικής.

4. Δέν υπάρχουν δεδομένα, τά όποια θά μάς οδηγούσαν στήν άποδοχή 
τής ύ'παρξης όχυρώσεων κατά τήν ΝΝ, πολύ περισσότερο στον συσχετι
σμό τους μέ τήν έννοια τής χαλκολιθικής καί μάλιστα μιας χαλκολιθικής 
τού τέλους τής ΝΝ (πρόσφατα άντίθετα Aslanis 1989, 1990, 1991). Ό,τι 
έκλαμβάνεται, κατά τήν γνώμη μου, ώς οχύρωση, τουλάχιστον στον χώρο 
πού μάς άπασχόλησε, θά πρέπει μάλλον νά θεωρηθεί ώς κοινοτικό έργο 
πού έχει σχέση μέ διαμόρφωση καί, ειδικότερα, μέ ίσοπέδωση γιά τήν 
δημιουργία ζωτικού χώρου, ενώ ή πασσαλόπηξη, στά όρια τών οικισμών, 
άν ποτέ άποδειχθεϊ άνασκαφικά, καί στον Βορειοελλαδικό χώρο, θά πρέπει 
νά θεωρηθεί ώς όριοθέτηση, ή ώς φράχτης γιά τά ζώα, ή ώς πράξη μέ 
συμβολικό καθαρά χαρακτήρα.
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5. Παραμένει τό πρόβλημα τοΰ κενού γιά τις από τήν ΜΝΙΙΙ φάσεις, 
μέ έξαίρεση βέβαια τήν περιοχή των Γιανιτσών. Ή μή ανεύρεση, ουσια
στικά, ΑΝ στήν Κεντρική-Άνατολική Μακεδονία-Θράκη, δέν θά πρέπει 
πια νά θεωρείται, πιστεύω, τυχαίο γεγονός καί θά πρέπει να άναζητηθεϊ 
πειστική έρμηνεία.

6. Οί οικισμοί συγκροτούνται σέ ομάδες μέ πιο χαρακτηριστικό παρά
δειγμα αυτό τής Κίτρινης Λίμνης. Οί ομάδες αυτές σίγουρα θά πρέπει νά 
είχαν μία πολιτική οργάνωση μέ τήν πολιτική σημασία τής λέξης, οπωσδή
ποτε όμως διατηρούσαν σχέσεις αμοιβαιότητας καί όχι ίεραρχικές.

7. Σίγουρη καί δεκτή από όλους είναι ή αύξηση τού πληθυσμού κατά 
τήν ΝΝ καί κυρίως κατά τις προχωρημένες της φάσεις καί οί πληθυσμιακές 
συγκεντρώσεις σέ μεγαλύτερους σέ έκταση οικισμούς. "Αν μάλιστα τό γε
γονός αυτό συνδυασθεί μέ τήν ταυτόχρονη, μάλλον, όπως πιστεύω, κατοίκη
ση σέ όλη τους τήν έκταση οικισμών τής τάξεως των 100 στρ. καί άνω, ή 
μεγάλων νησίδων, όπως αύτών στό Selevac, τότε άντιλαμβανόμαστε ότι έχου
με νά κάνουμε μέ πληθυσμιακές συγκεντρώσεις πρωτοουρμπανιστικού χα
ρακτήρα, χωρίς όμως νά σχηματίζεται ίεραρχική διάταξη μέσα στις ομά
δες των οικισμών. Οί νεολιθικοί οικισμοί μέ μεγάλο ύψος επιχώσεων (τοΰ- 
μπες) σέ σχέση μέ τούς επίπεδους δέν φαίνεται νά εμφανίζουν διαφορετική 
ένδοκοινοτική οργάνωση άπό τούς μέ μεγάλη έκταση επίπεδους. 'Απλώς 
ή διαφορά οφείλεται σέ επιλογές πού έχουν σχέση μέ τά χαρακτηριστικά 
τού έδάφους, δηλαδή τήν διαμόρφωση καί τις κάθε είδους δυνατότητές 
του. ’Εκτός άπό τις απόψεις πού άναφέρθηκαν γιά τις σταδιακές μεταβολές 
κατά τήν διάρκεια τής ΝΝ γιά τήν διαμόρφωση τής πολιτιστικής αλλαγής 
(σ. 245 κ.έξ.), θά πρέπει νά μελετηθεί καί τό θέμα τών εσωτερικών μετα
σχηματισμών στις ομάδες τών νεολιθικών οικισμών σέ συνδυασμό μέ όσες 
πληροφορίες θά μπορούσαν νά συγκεντρωθοοΰν γιά ενδοκοινοτικούς μετα
σχηματισμούς.

8. Δέν έχει προστεθείτίποτε νεότερο γιά τό θέμα τής γραφής καί τής με
ταλλουργίας. Ενδεχομένως ή χρήση τοΰ μετάλλου νά ήταν άνάλογη μέ τήν 
χρήση τών πρώτων υλών, όπως π.χ. τοΰ πυριτόλιθου. Χρησιμοποιείται δη
λαδή χαλκός καί χρυσός στήν Δήμητρα καί τούς Σιταγρούς, καί χαλκός στό 
Μάνδαλο, επειδή υπάρχει ή κοντινή πηγή, ας πούμε τοΰ Παγγαίου, ή άλ
λες, όπως οί οικισμοί τών Βασιλικών καί τής Θέρμης χρησιμοποιούν τήν 
κοντινή πηγή πυριτόλιθου τοΰ λατομείου τών Βασιλικών. Ή άποψη φαίνε
ται ότι θά μπορούσε νά είναι σωστή (βλ. καί McGreen-Liritzis 1983, 1988).

9. Οί ανταλλαγές ήταν ανταλλαγές περισσευμάτων. Τό θέμα τών ανταλ
λαγών πρέπει νά εξετάζεται στά όρια τής μικροκλίμακας τών ομάδων τών 
οικισμών, ακόμη καί τών υλικών πού παρουσιάζουν μία κινητικότητα μεγά
λων αποστάσεων, όπως τοΰ spondylus καί τού πυριτόλιθου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ Τέλη ΜΝ
Προδι-

μηνιακες
φάσεις

Αιμηνια- 
κες φάσεις ΠΕΧ

S12. Βέτρινο +
L4. Δρυμός + ΠΕΧ 2

καί 3
All.. Εύρωπός + ΠΕΧ 2
S1. Καλαμαριά + ΠΕΧ 2
Α15. Κουφάλια A +
CIO. Μεσημερινή Τούμπα MN II + ΠΕΧ 1

(Felsch [καί 2
1966)

C12. Νέα Καλλικράτεια + ΠΕΧ 1
ΚΙ. Νέα Φώκαια + ΠΕΧ 1

καί 2
VII. Νέα Ραιδεστός 4- ΠΕΧ 1,

2 καί 3
C14. Γιλί Νέας Τρίγλιας +
C2. "Ολυνθος +
C7. Όρμύλια 2 + ΠΕΧ 1,

2 καί 3
C5. Φλογητά + - ΠΕΧ 1

καί 2
C15. "Αγ. Νικόλαος
S3. Πυλαία +
L7. Στίβος A + .
L8. Στίβος Β +
S15. Συκιά +
V4. Θέρμη +
Α14. Τούμπα Κουφάλια + ΠΕΧ 2
Al6. Βαλτοχώρι +
V9. Βασιλικά C + + + ΠΕΧ 1

καί 2
G4. Ξυλοκερατιά -+
L1. Λητή I ; +
L9. Καβαλάρι +
C3. Κριτσανά + +
L11. Σχολάρι +
Α8. Γέφυρα +
C1. "Αγιος Μάμας + +
L5. Περιβολάκι (Σαρατσέ) + +
A3. ΛιμνότΟπος (ΒάρδινΟ) + +
C11. Μεσημέρι +
32. Άκροπόταμος ; +
33. Σάνη +
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ΑΝ Τέλη ΜΝ
Προδι-

μηνιακες
φάσεις

Δ ιμηνια- 
κές φάσεις ΠΕΧ

34. Καστράκι + +
35. Νυμφόπετρα ; +
36. Σταυρούπολη + + +
37. ’Επανομή ; +
38. Άρέθουσα ; + +
39. Σεβαστή +
40. Παλιάμπελα + ; ; +
41. Προφήτης Ηλίας Σφενδάμης +
42. Κονταριώτισσα +
43. Μεταλλεία Πατελιδα +
44. Μεσέ ’Αλάνι Μεσοκώμου +

’Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη 
’Οκτώβριος 1991

ΔΗ Μ. Β. ΓΡΑΜΜΕΝΟ:



SUMMARY

D. B. Grammenos, Diagram of the chroniche of the Neolithic re
search in Southern Balkan since 1984.

The increase, during the last years, of the Neolithic researches made 
obvious the necessity to collect the new data and to pose again the relevant 
problems. The new data are collected from East Macedonia, Thrace, Central 
Macedonia, West Macedonia, Thessaly, South Jugoslavia, Albania, South 
Bulgaria, European Turkey. Taking into consideration tne new data the fol
lowing conclusions were drawn:

1. Despite the various cultural traditions, the following axis present a 
homogeneity concerning the architectural, ceramical and other findings: 
Thessaly —West Macedonia— South Albania. Central Macedonia —South 
Jugoslavia. East Macedonia— South Bulgaria. Thrace—European Turkey- 
East Bulgaria. Those axis definitely constitute cultural cycles, with whatever 
interpretative importance could one attach to this definition, surely not ethno- 
genetic, since the old interpretative position has been conveyed to other inter
pretative forms with a choise of theoretical position-positivist, structural etc,

2. The chronological equation of the beginning of the NN with the phase 
Vinca A is now consolidated.

3. The term chalkolithic could be established, but not later than the 
beginning of the NN and surely only because of the significance attached 
to it, after the gradual acceptance of the recent correlations that ensue 
between Anatolia and the Balkans, and knowing its onesidedness as it is 
only referiing to copper and not to the other autonomies between Anatolia 
and the Balkans.

4. There aren’t any facts to lead us to the acceptance of the existence of 
fortifications during the NN, moreover to their correlation with the notion 
of chalkolithic and even a chalkolithic in the late NN (but see Aslanis 1989, 
1990, 1991). What is, in my opinion, considered as fortification, at least in 
the area in whicn we are concerned, must probably be considered as commu
nal work related to formation and especially to levelling for the creation of 
vital space, while the pile driving, at the boundaries of the settlements, if it 
is ever proved by excavating, must be considered as bordering or as a fence 
for the animals or as an action with symbolic character.
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5. There îemains still the problem of the gap for the phases before the 
MN III, with the exception of course of Giannitsa. The lack of EN in central- 
East Macedonia-Thrace must not be considered anymore, I believe, an acci
dental fact and a convincing explanation should be searched for.

6. The settlements are formed into groups with the most typical exam
ple this of the Kitrini Limni (Promelais, Photiades 1987-88). Those groups 
must have surely have had a political organization in the political sense of 
the word, they retained however mutuality relations.

7. A fact which is certain and accepted by all is the increase of the popu
lation during the NN and especially during its advanced phases and the po
pulation concentrations in larger in size settlements. If especially this fact 
is combined with the simultaneous, as I believe, inhabiting — in all their 
range — settlements of 10 hectares and more, or large «insulae» like those 
in Selevac, we then perceive that we are dealing with population concentra
tions of protourbanistic character without however the formation of an 
hierarchic arrangement in the groups of the settlements. The Neolithic settle
ments with very high tells comparing to the flat ones do not seem to show a 
different intercommunal organization from the flat large ones. The diffe
rence lies simply to choises related to the characteristics of the ground, that 
is its formation and its various possibilities. Apart from the views expressed, 
concerning the gradual changes and the duration of the NN, for the develop
ing of the cultural change one should study also the subject of the internal 
transformations in the groups of Neolithic settlements in relation to whatever 
information could be collected concerning the intercommunal transforma
tions.

8. There is nothing recent to add on writing and metallurgy. Very likely 
the use of the metal was analogous with the use of raw materials, such as 
e.g. this of the flint. That is, copper and gold is used in Dimitra and Sitagrous 
because there is a nearby source, let us say the one in Pangaion, or others 
like the settlements of Vasilika and Thermi use the nearby source of flint 
coming from the quarry of Vasilika. This view seems right (see also Me Green- 
Liritzis 1983, 1988).

9. The exchanges were those of surplus. The subject of exchanges should 
be examined in the frame of the micro-scale of the groups of the settlements, 
even of those materials that show a mobility of great dinstances, such as the 
one of sponlylus and flint.
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