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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Β 
ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΜΗ Α. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1989

Δ. Β. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

Γενικά (πίν. 1)

Η ανασκαφή στον νεολιθικό οικισμό της Θέρμης Β συνεχίστηκε από 
19 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου στις ίδιες ακριβώς τομές των ίδιων 
οικοπέδων (Γραμμένος κ.ά., 1990). Κατά το 1988 δεν είχε συνεχισθεί η 
ανασκαφή.

Τα βασικά συμπεράσματα της ανασκαφικής αυτής έρευνας (για την 
ανασκαφή καθεαυτή και για τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα βλ. εδώ την συ
νεργασία της Μ. Παππά) είναι τα εξής:

1. Οί επιχώσεις του οικισμού, στην περιοχή των οικοπέδων τουλάχιστο, 
δεν ξεπερνούν τα 3 μ. το πολύ. Η ανασκαφή δηλαδή έφθασε στο φυσικό 
έδαφος. Στον οικισμό Βασιλικά C (Γραμμένος, 1984) ξεπερνούσαν τα 5 μ., 
προς το κέντρο βέβαια του οικισμού- αλλά και στις παρυφές ήταν υψη
λότερες.

2. Η ερμηνεία των λιθοστρώτων ως υπαιθρίων εργαστηριακών χώρων, 
μάλλον δεν θα έπρεπε να ανατραπεί και μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για 
ένα λιθόστρωτο, το οποίο, ανασκαφικά, καταλαμβάνει χώρο τριών τομών 
4Χ 4 μ., σίγουρα είναι μεγαλύτερο, έχει στρωθεί στο φυσικό έδαφος της 
περιοχής που είναι καθαρό κοκκινόχωμα, δηλαδή έδαφος με αργιλική σύ
σταση. Λιθόστρωτα βέβαια υπάρχουν και σε νεότερες επιχώσεις. Τα αρχι
τεκτονικά στοιχεία που εντοπίστηκαν είναι όμοια με τα της ανασκαφι
κής περιόδου του 1987. Επειδή οι επιχώσεις έχουν χαμηλό σχετικά ύψος, 
η ανασκαφή αυτή προσφέρεται για αποκάλυψη μεγάλων οικιστικών συνό
λων. Τα λιθόστρωτα διακόπτουν λάκκοι απορριμμάτων και εστία. Σε όλο 
το ύψος των επιχώσεων δεν έχει εντοπισθεί στρώμα εγκατάλειψης με την 
πλήρη έννοια του όρου, δηλαδή νεκρό από πλευράς ευρημάτων.

3. Με αφορμή την μη ανεύρεση επιχώσεων αρχαίων κατά την διενέρ
γεια δοκιμαστικών τομών για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε αγροτε
μάχιο (αρ. 448) που βρίσκεται μεταξύ της Θέρμης A και Θέρμης Β (Γραμ
μένος κ.ά., 1990: Σχ. 1) συμπεράναμε τα εξής: 1. Ότι ο νεολιθικός οικισμός 
της Θέρμης Β δεν απλωνόταν μέχρι τον οικισμό-τούμπα Θέρμη Α. 2. Ότι
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η νεολιθική κεραμική που αναφέρεται από την Θέρμη A (βλ. παρακάτω, σ. 
383) δεν αποτελεί απόδειξη ότι κάποτε οι δύο οικισμοί αποτελούσαν ε
νιαίο οικισμό, του οποίου τα όρια συρρικνώθηκαν κατά την εποχή του 
χαλκού σχηματίζοντας σιγά-σιγά τούμπα, σύμφωνα και με τις πρόσφατα 
συζητημένες διαδικασίες (Ανδρέου-Κωτσάκης 1986). Σημειώνουμε ότι η 
ύπαρξη πλίνθινων κατασκευών κατά την εποχή του χαλκού είναι ήδη δια
πιστωμένη από την εποχή των ανασκαφών του Rey (κεντρική τομή).

4. Με αφορμή την τοποθέτηση αγωγού καυσίμων της Αεροπορίας 
(παρά τις αρχικές μας υποδείξεις) στις A παρυφές της Θέρμης Α, με κατεύ
θυνση από Β προς Ν, σε βάθος 1 μ. περίπου και αμέσως A από τον αγωγό 
νερού της Κοινότητας, άρχισε η διενέργεια δύο δοκιμαστικών τομών 4χ4μ. 
σε σημείο που ο αγωγός κατέστρεψε μέρος από αρχαίες επιχώσεις (βλ. Σχ. 
1 της συνεργασίας της Ευτ. Μαρκή, το οποίο είναι αντίγραφο από το τοπο
γραφικό του Rey και στο οποίο έχουμε σημειώσει τις τομές). Πέρα από κάθε 
προσδοκία, οι επιχώσεις αυτές ανήκουν στη βυζαντινή εποχή αποκλειστικά 
τουλάχιστο μέχρι το βάθος των 2 μ. που έφθασε η ανασκαφή. Την μελέτη 
των τομών αυτών και την συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας ανέλαβε η 
συνάδελφος Ευτ. Μαρκή (9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). Προκα
ταρκτικά εμείς διαπιστώνουμε τα εξής: 1. Από την ως τώρα ανασκαφική 
(επί Rey) και επιφανειακή έρευνα (διάφοροι ερευνητές, βλ. πλήρη βιβλιο
γραφία στο French 1967) δεν είχε εντοπισθεί βυζαντινή κατοίκηση. 2. 
Σε πρόσφατες συνθέσεις που αφορούν την αγροτική κατοικία και την τοπο
γραφική φυσιογνωμία της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την υστεροβυζα
ντινή περίοδο (Laiou-Thomadakis, 1977, Lefort, 1986) φαίνεται ότι ο οικι
σμός δεν αναφέρεται σε γραπτή πηγή δημοσιευμένη μέχρι σήμερα. 3. Υπό 
το πρίσμα των εργασιών αυτών και του γεγονότος ότι ανασκαφές σε βυζα
ντινούς οικισμούς σπανίζουν, η συμβολή των τομών αυτών είναι αυτονό
ητη και, το λιγότερο, η έρευνα θα πρέπει να συνεχισθεί μέχρι το φυσικό 
έδαφος.

Στον προϊστορικό οικισμό Θέρμη A είναι βεβαιωμένη, όπως αναφέρα
με, η ύπαρξη επιχώσεων της ΝΝ, της εποχής του χαλκού, αλλά και ελλη
νιστικής. Είναι οικισμός γνωστός από τις αρχές του αιώνα, ο οποίος, εξαι- 
τίας των, ελάχιστων έστω δημοσιευμένων, ευρημάτων του Rey, ιδιαίτερα 
των μυκηναϊκών, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των μέχρι σήμερα 
ερευνητών. Σκόπιμο θα ήταν, στο σημείο αυτό, να συνοψίσουμε τα μέχρι 
τώρα δεδομένα από την τούμπα αυτή, πράγμα που το είχε κάνει και ο Heur- 
tley (1939, 24). Τα δεδομένα ήταν τα εξής:

Ο οικισμός έχει γενικό ύψος επιχώσεων 16,50 μ. Το δεδομένο αυτό 
προέκυψε από την τομή του Rey στο κέντρο του οικισμού και έφθασε ως το 
παρθένο ξεκινώντας από 5,40x2,80 μ. και καταλήγοντας σε 1X1 μ. για λό
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γους ευνόητους βέβαια. Άλλες τρεις τομές έκανε στις B, A και Δ κλιτύς της 
θέσης. Από αυτές η A και η Δ έφθασαν ως το παρθένο. Βυζαντινές επιχώσεις 
δεν αναφέρονται ούτε και στην τομή της A κλιτύος, η οποία είναι πολύ 
κοντά στις δύο τομές μας με τις βυζαντινές επιχώσεις (βλ. σχ. 1 συνεργασίας 
Ευτ. Μαρκή). Ο Rey, χωρίς να ξεκαθαρίζει τα του στρώματος της νεολιθι
κής κατοίκησης, πράγμα που θα ήταν εξάλλου εξαιρετικά δύσκολο λόγω 
της ανεπάρκειας της τομής που αναφέραμε, σημειώνει την ανεύρεση ερυ
θρού επί λευκού κεραμικής ανάλογης με της τομής των Άγγλων στην Λητή 
I (Αϊβάτι). Η ύπαρξη της κεραμικής αυτής1 κυρίως μας είχε οδηγήσει στην 
υπόθεση ότι θα μπορούσε η τούμπα αυτή να είναι ενιαίος οικισμός με την 
Θέρμη Β, πράγμα που, όπως αναφέραμε, δεν συμβαίνει. Το στρώμα A της 
κυρίως τομής, ύψους 12 μ., ανήκει στην νεολιθική-εποχή του χαλκού, 
το Β, με ύψος 2 μ. και το C, με ύψος 1,45 μ., στην ΥΕΧ και την εποχή του 
σιδήρου αντίστοιχα. Το στρώμα D, με ύψος 0,90 μ., είναι ελληνιστικό. Η 
τράπεζα (η Θέρμη A είναι «τούμπα επί τραπέζης»), στην οποία έγιναν οι 
άλλες δύο τομές, έχει συνολικό ύψος επιχώσεων 2 μ., πάντα κατά τα αναφε- 
ρόμενα του Rey και την σύνοψη του Heurt! ey, και εντοπίστηκε στρώμα της 
εποχής του σιδήρου μεταξύ 0,50 και 1 μ. και, αν η έρευνα συνεχιζόταν ως 
το παρθένο, θα εντοπιζόταν και ΠΕΧ, όπως στην Γόνα και στην Βαρδα- 
ρόφτσα.

Με βάση τα ανωτέρω θα μπορούσε κανείς να σκεφθεί τα εξής: 1. Ότι 
κάτω από τις βυζαντινές επιχώσεις των δύο τομών μας, θα μπορούσαν να 
αναμένονται και ελληνιστικές επιχώσεις. 2. Ότι σε απόσταση ελάχιστων 
μέτρων από την τομή A του Rey, δεν υπάρχουν επιχώσεις της εποχής του 
σιδήρου. 3. Με τα δεδομένα από τις ανασκαφές του Rey θα ήταν δυνατή η 
επαλήθευση μιας υπόθεσης με την οποία ο αρχικός νεολιθικός πυρήνας, 
αντίστροφα, θα μπορούσε να είναι στην Θέρμη Α, να ήταν βραχύβιος και 
κατόπιν να μεταφέρθηκε στον χώρο που καταλαμβάνει η Θέρμη Β. Και αυτό 
γιατί, με βάση βέβαια την μαρτυρία του Rey, είχε ασφαλώς βρεθεί κερα
μική της κατηγορίας 30, αλλά ακόμη και αν είχε απεικονισθεί, θα ήταν 
πολύ δύσκολη η ένταξή της σε συγκεκριμένη φάση των Βασιλικών. Πάν
τως από την ανασκαφή εκείνη δεν έχουν διατηρηθεί ευρήματα μέχρι τις 
μέρες μας στην αποθήκη των προϊστορικών του Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
3. Η διενέργεια μελλοντικής ανασκαφικής έρευνας στην Θέρμη A θα πρέ
πει να λάβει σοβαρά υπόψη της τα των τομών του Rey, δηλαδή τις ήδη α
νασκαμμένες επιχώσεις, αλλά και το ενδεχόμενο της απόρριψής τους στην 
επιφάνεια της τούμπας. Εκείνο πάντως που διαπιστώνει κανείς αναδιφώ-

1. Κατηγορία 30 στο Γ ραμμένος, 1984, η οποία, από παραδρομή, δεν αναφέρεται 
στον κατάλογο των θέσεων επιφανειακής κεραμικής, σ. 189, αρ. θέσ. 19=V4.
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ντας στα θέματα αυτά είναι ότι, αν οι ανακοινώσεις του Rey ήταν λεπτο
μερέστερες, το κέρδος για την έρευνα θα ήταν τεράστιο. Και βέβαια, του
λάχιστο για μας, παραμένει απορίας άξιον το πώς έγινε δυνατή η ανασκαφή 
της κεντρικής τομής του Rey, η οποία φθάνει σε τέτοιο βάθος και έχει τόσο 
μικρή έκταση. Λογικά η τομή δεν θα έγινε κάθετα, ούτε βαθμιδωτά. Οι πα
ρειές της, σύμφωνα με την άποψη του συναδέλφου κ. Παπάγγελου, με τον 
οποίο συζήτησα το θέμα, θα πρέπει να ήταν πρανείς.

Ραδιοχρονολόγηση

Στο εργαστήριο του Ανατολικού Βερολίνου στάλθηκαν αρκετά δείγ
ματα, τα οποία λόγω μικρού μεγέθους δεν ήταν δυνατό να χρονολογηθούν. 
Από ένα από αυτά προέκυψε η εξής χρονολόγηση (Dr. Knut Rassmann):
BLN: 3912, Τομή 464.1 (πάσα 131, βάθος 3,000μ.), 62ύ0 ± 80 ΒΡ

4250 ± 80 BC 
5300-5000 CAL. BC

Το δείγμα προέρχεται από το μεγάλο λάκκο που διακόπτει το τελικό λιθό
στρωτο 6 στην τομή 464.1 κατά τη φάση ΙΙΙβ. Η φάση ΙΙΙβ με βάση την 
πρώτη ανάγνωση της κεραμικής τοποθετείται χρονικά στις αρχές της φά
σης Βασιλικά III (Γραμμένος, 1984).

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ 

Ανασκαφή

Το φθινόοωρο του 1989 συνεχίστηκε μετά από διακοπή ενός χρόνου 
η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού Θέρμη Β1. Μετά την πρώτη ανασκα- 
φική περίοδο του 1987, που είχε καθαρά διερευνητικό χαρακτήρα, μπορέσα
με να θέσουμε πιο συγκεκριμένα τους στόχους μας, έχοντας πάντα υπόψη 
το σωστικό χαρακτήρα της ανασκαφής. Συνεχίσαμε την ανασκαφή στα 
αγροτεμάχια 464 και 465 και στις ίδιες τομές που ξεκίνησαν το 1987 με 
σκοπό:

α. Τη στρωματογραφική σύνδεση των τομών αυτών.

1. Υπεύθυνη για την ανασκαφή του αγροτεμαχίου 464 ήταν η Μ. Παππά, αρχαιολό
γος της 1ΣΤ' ΕΠΚΑ, ενώ για το αγροτεμάχιο 465 η αρχαιολόγος Κ. Σκουρτοπούλου, 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Α.Π.Θ. Τα σχέδια 3 και 4 έγιναν από το μηχανικό της ΙΣΤ' 
ΕΠΚΑ Γ. Ανδρεάδη και τα υπόλοιπα από τη Μ. Παππά, ενώ το γενικό τοπογραφικό 
της περιοχής από την τοπογράφο της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ Ε. Παπαδημητρίου.
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β. Την ολοκλήρωση της στρωματογραφικής εικόνας αυτού του τμή
ματος της εγκατάστασης με την ανασκαφή του συνόλου των επιχώσεων 
έως το φυσικό έδαφος.

γ. Τον προσδιορισμό της έκτασης και κατασκευής των λιθόστρωτων 
που εντοπίσθηκαν το 1987 στις τομές 464.1 και 464.VI.

Επίσης έγιναν διερευνητικές τομές στο αγροτεμάχιο 448, το οποίο 
βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του οικισμού—όπως είχαμε ορίσει την έκτασή 
του στο τοπογραφικό σχέδιο του 1987—και κοντά στον οικισμό Θέρμη A 
της Εποχής του Χαλκού (Γραμμένος κ.ά., 1990: Σχ. 1). Οι τομές αυτές συνε- 
τέλεσαν στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της νεολιθικής εγκατάστασης.

Ακολουθήσαμε την ίδια ανασκαφική μέθοδο με το 1987, σκάβοντας με 
μικρές ενότητες, «πάσες». Δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει το νεροκόσκι- 
νο στο χώρο της ανασκαφής για πρακτικούς λόγους. Κρατήθηκαν όμως 
δείγματα χώματος από χαρακτηριστικά στρώματα της εγκατάστασης με 
σκοπό, να γίνει αργότερα το κοσκίνισμα από την αρχαιοβοτανολόγο. Λίγα 
και μικρά ήταν τα δείγματα του άνθρακα που βρέθηκαν φέτος και έχουν 
ήδη σταλεί στο εργαστήριο του Zentralistitut fur Alte Geschichte und Ar- 
chaeologie στο Ανατολικό Βερολίνο για μετρήσεις.

Οι μεγάλες ομάδες των κινητών ευρημάτων (κεραμική, οστά, όστρεα, 
πυρήνες πυριτόλιθου και χαλαζία) περισυνελέγησαν κατά πάσα, ενώ για 
τα υπόλοιπα (εργαλεία, ειδώλια, κοσμήματα κλπ.) κρατήθηκαν οι συντεταγ
μένες στο χώρο. Το ίδιο ίσχυσε και για τις περιπτώσεις, σπάνιες, των ολό
κληρων αγγείων ή χαρακτηριστικών ομάδων και οστράκων κεραμικής. 
Δείγματα διαφόρων υλικών (πηλού, ψημένων πλιθιών, στάχτης κλπ.; κρα
τήθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι ανασκαφικές τομές

Η κύρια ανασκαφική έρευνα συνεχίστηκε στις τέσσερις από τις έξι 
τομές του 1987 (Γραμμένος κ.ά., 1990, Σχ. 1 και 2). Ειδικότερα:

1. Στο αγροτεμάχιο 464 οι εργασίες συνεχίστηκαν σε τρεις από τις 
τέσσερις τομές. Στην τομή 464.IV είχε αποκαλυφθεί ήδη από το 1987 λιθό
στρωτο που κάλυπτε όλη την έκταση της τομής, το οποίο θεωρήσαμε ότι 
έπρεπε να διατηρηθεί. Συμπληρώθηκε η ανασκαφή στην προς Ν γειτονική 
τομή 464.ΙΙΙ, όπου με την αφαίρεση μικρού πάχους επιχώσεων αποκαλύ
φθηκε η συνέχεια του λιθόστρωτου της 464.IV. Κρίναμε σκόπιμη την ενο
ποίηση των δύο τετραγώνων με την ανασκαφή του μάρτυρα που είχε μείνει 
άσκαφτος ανάμεσα στις δύο τομές. Στις τομές 464.11 και 464.1 η ανασκαφή 
προχώρησε ως το φυσικό έδαφος, σ’ εκείνα τα σημεία των τομών όπου δεν 
είχαν εντοπισθεί λιθόστρωτα.

25
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2. Στο αγροτεμάχιο 465 οι εργασίες συνεχίστηκαν στην τομή 465.1. 
Η απουσία εκτεταμένων κατασκευών επέτρεψε εδώ την ανασκαφή ολόκλη
ρου του τετραγώνου ως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Λόγω έλλειψης 
χρόνου και προσωπικού δεν συνεχίστηκε η ανασκαφή στην τομή 465.IV.

3. Οι δύο τομές που ανοίχτηκαν στο αγροτεμάχιο 448, το οποίο βρί
σκεται στο διαμετρικά αντίθετο άκρο της νεολιθικής εγκατάστασης, απέ
δειξαν την απουσία αρχαιολογικών επιχώσεων, εφόσον το φυσικό αργι
λώδες στρώμα εντοπίστηκε ήδη από την επιφάνεια. Στρώσεις από χαλίκια, 
πέτρες και άμμο υποδηλώνουν την πιθανή θέση παλιότερου ρέματος. Έτσι 
τα όρια της νεολιθικής εγκατάστασης περιορίζονται προς ΝΑ σε σχέση 
με ό,τι αρχικά είχαμε υποθέσει και διαχωρίζεται αυτή από την εγκατάσταση 
της Εποχής του Χαλκού. Κατά σινέπεια, η τελευταία δεν ιδρύθηκε πάνω 
στο άκρο της νεολιθικής εγκατάστασης, όπως ήταν μία από τις αρχικές 
μας υποθέσεις, αλλά έξω από τα όριά της.

4. Ανυπαρξία προϊστορικών στρωμάτων διαπιστώθηκε και στα ΝΑ 
της τούμπας Εποχής Χαλκού στο αγροτεμάχιο 451, όπου ανοίχτηκαν 2 
ακόμη τομές με την ευκαιρία της διέλευσης αγωγού καυσίμων από την πε
ριοχή. Εκεί εντοπίσθηκαν στρώματα βυζαντινών χρόνων (βλ. στο σχετικό 
κεφάλαιο).

Στρωματογραφία

Στην ανασκαφική έκθεση του 1987 είχε χρησιμοποιηθεί ως τομή οδη
γός για τις πρώτες στρωματογραφικές παρατηρήσεις η τομή 464.1 (Γραμ
μένος κ.ά., 1990: 234). Με την ολοκλήρωση της ανασκαφής του συνόλου 
των αρχαιολογικών επιχώσεων στην τομή αυτή, καθώς και του μεγαλύτε
ρου μέρους των επιχώσεων των υπολοίπων τομών που ξεκίνησαν το 1987, 
είμαστε σε θέση να συμπληρώσουμε την εικόνα που είχε ήδη διαγράφει 
από τις πρώτες παρατηρήσεις. Η μη επέκταση της ανασκαφής σε οριζό
ντιο επίπεδο δεν επιτρέπει τη γενίκευση των παρατηρήσεων αυτών για το 
σύνολο του οικισμού. Υπενθυμίζουμε ότι για λόγους ανεξάρτητους από τη 
θέλησή μας περιοριζόμαστε στην ανασκαφική διερεύνηση ενός περιφε
ρειακού τμήματος του εκτεταμένου νεολιθικού οικισμού1.

1. Διατηρούμε το γενικό χωρισμό των στρωματογραφικών φάσεων, έτσι όπως είχε 
περιγράφει στην έκθεση του 1987. Το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στην έννοια 
της χρονολογικής-πολιτιστικής φάσης του οικισμού, αλλά κωδικοποιεί τις τρεις διαδο
χικές στρωματογραφικές ενότητες που έχουν εντοπισθεί έως τώρα με βάση τα οικοδο
μικά λείψανα. Φάση I: επιφανειακό στρώμα, φάση II: γκρίζες επιχώσεις, φάση III: οικι
στικές επιχώσεις (ΙΙΙα: δάπεδα από πηλό-κλειστοί χώροι-και ΙΙΙβ: λιθόστρωτα-ανοικτοί 
χώροι).
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Στοιχεία οργάνωσης του χώρου

Τομή 464.1: Στην τελευταία—πρωιμότερη—οικοδομική φάση ΙΙΙβ, 
στην κατεύθυνση Β-Ν, ανοίγεται μέσα στο στερεό έδαφος μεγάλος επιμή
κης λάκκος (πλάτους 2,00 μ. και βάθους 0.80 μ.), ο οποίος διακόπτει το 
λιθόστρωτο 6 (Γραμμένος κ.ά., 1990:240) και συνεχίζεται έξα> από τα όρια 
της τομής. Είναι γεμάτος από διαδοχικές στρώσεις καστανοκόκκινου πη
λώδους χώματος που περιέχει σκόρπια οικοδομικά υλικά και πολλά ευ
ρήματα. Ο λάκκος ανοίχτηκε κατά την περίοδο που ακολούθησε τη χρήση 
του λιθόστρωτου 6 και στη συνέχεια γέμισε με απορρίμματα (Σχ. 1 και 5). 
Πρόκειται ίσως για τάφρο που οριοθετεί αλλαγές στο σχέδιο του οικισμού.

Τομή 464.11: Κάτω από τις γκριζωπές επιχώσεις της φάσης II, στην 
οικιστική φάση ΙΙΙα, εμφανίζονται διαδοχικά δάπεδα από πηλό. Αποτελούν 
τη συνέχεια των δαπέδων που εντοπίσθηκαν το 1987 στο δυτικό τμήμα της 
τομής 464.1 (Παππά υπό έκδ., Σχ. 4). Διακρίνονται με σαφήνεια 4 διαφορε
τικά δάπεδα (Σχ. 2). Τα δάπεδα 2 και 3 καταλαμβάνουν το ανατολικό ήμισυ 
της τομής. Το δάπεδο 2 είναι κατασκευασμένο από παχύ στρώμα (ως 0,05 μ.) 
κοκκινωπού πηλώδους χώματος με μεγάλη περιεκτικότητα άμμου. Στην επι
φάνεια του δαπέδου ανοίγονται αρκετές πασοαλότρυπες μικρού μάλλον 
μεγέθους (η διάμετρός τους κυμαίνεται από 0,08 ως 0,15 μ.), που δεν παρου
σιάζουν κάποια κανονική διάταξη. Αποτελεί ανακατασκευή του αμέσως 
επόμενου δαπέδου 2α. Τις δύο ανακατασκευές χωρίζει λεπτό στρώμα άμμου. 
Αμέσως χαμηλότερα, το δάπεδο 3, είναι μικρότερου πάχους και έχει την 
ίδια σύσταση με τα προηγούμενα. Πολλές από τις πασσαλότρυπες των δα
πέδων 2 και 2α συνεχίζονται κι εδώ. Η σειρά αυτή των δαπέδων αποτελεί 
τις διαδοχικές ανακατασκευές του ίδιου χώρου. Οι επιχώσεις των δαπέδων 
περιείχαν μεγάλο αριθμό ευρημάτων: κεραμική, οστά, όστρεα, πυρήνες πυ
ριτόλιθου, διάφορα εργαλεία και μικρά ευρήματα. Τα δάπεδα διακόπτονται 
απότομα στο δυτικό τμήμα της τομής 464.11 και ίσως εδώ βρίσκεται το ό
ριο των κλειστών χώρων.

Περνώντας στην οικιστική φάση ΙΙΙβ εντοπίζουμε στρώμα (πάχους 
ως 0,40 μ.) καστανού πηλώδους χώματος με πολλά ευρήματα, που αποτελεί 1

1. Το ζήτημα της ενδοκοινοτικής οργάνωσης του νεολιθικού οικισμού Θέρμη Β έχει 
ήδη συζητηθεί σε δύο προηγούμενες εργασίες (Γ ραμμένος κ.ά., 1990, και Παππά, 
υπό έκδ.) και έχει προταθεί ένα ερμηνευτικό μοντέλο —αυτό της αραιοκατοίκησης και 
οριζόντιας μετακίνησης, — που στηρίζεται στα έως τώρα δεδομένα. Για το λόγο αυτό, 
στα πλαίσια αυτής της προκαταρκτικής δημοσίευσης θα περιοριστώ στην παράθεση 
των νέων στοιχείων που προέκυψαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 1989 και τα οποία 
δείχνουν να συμπληρώνουν την άποψη που έχει ήδη υποστηριχθεί.
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Σχ. 3. Τομή 464. II: Φάση ΙΙΙβ, λιΟόύτρωτο
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την επίχωση του λιθόστρωτου δαπέδου 4, που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη 
την έκταση της τομής. Ως υπόστρωμα του δαπέδου χρησιμοποιείται το 
στερεό κόκκινο αργιλώδες χώμα. Το λιθόστρωτο διακόπτεται στη ΒΑ 
πλευρά της τομής (Σχέδια 3 και 5). Δεν έχει εξακριβωθεί ο συσχετισμός του 
λιθόστρωτου της 464.11 με τα λιθόστρωτα 4 και 6 της τομής 464.1 (Σχ. 1). 
Η αφαίρεση του μάρτυρα που χωρίζει τις δύο τομές θα έδινε την απάντηση 
σε σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν. Κυκλικός λάκκος διαμέτρου 1,00 μ. 
κόβει το λιθόστρωτο και ανοίγεται στο στερεό (Σχ. 3).

Τομές 464.III και IV: Στη φάση ΙΙΙβ, από την ενοποίηση των τομών 
464.ΤΙΙ και IV, προέκυψε ενιαίος λιθόστρωτος χώρος που καλύπτει έκταση 
40,00x9,00μ. (Σχ. 5). Την επίχωση του λιθόστρωτου αποτελεί στρώμα 
γκριζοκάστανου χώματος με μεγάλη περιεκτικότητα σε ευρήματα. Στη ΝΑ 
γωνία της τομής 464.ΙΙΙ διακόπτεται το λιθόστρωτο (Σχέδια 4 και 5) και 
διαμορφώνεται ένας χώρος διαστάσεων 1,00x2,50 μ. πάνω στο στερεό κόκ
κινο αργιλώδες χώμα. Σ’ αυτό το χώρο βρέθηκε μια κυκλική εστία. Τα τοι- 
χώματά της, επαλειμμένα με πηλό, υπερυψώνονται του δαπέδου κατά 0,40 μ. 
Έχει επιμελημένο περιχείλωμα από πλιθιά και μεγάλες πέτρες. Το εσωτε
ρικό κοίλωμα ήταν γεμάτο στάχτες. Πλαισιώνεται από μικρές αβαθείς πασ- 
σαλότρυπες, δύο σε κάθε πλευρά (διαμέτρου 0,06 ως 0,10 μ.), που προφανώς 
χρησίμευαν για τη στήριξη κάποιας ξύλινης υπερκατασκευής, σχετικής με 
τη χρήση της εστίας. Άλλες τρεις πασσαλότρυπες, ίδιων περίπου διαστά
σεων, εντοπίσθηκαν στο χώρο γύρω από την εστία. Είναι πιθανό το περι- 
χείλωμα να δημιουργήθηκε σε φάση ανακατασκευής της εστίας.

Δυτικά της εστίας, και σε περιοχή που καλύπτει το ΒΔ τεταρτημόριο 
της τομής 464.ΙΙΤ, εντοπίσθηκε μεγάλων διαστάσεων λάκκος, που ανοίγε
ται στο στερεό και διακόπτει το λιθόστρωτο (Σχ. 4 και 5). Μέσα στα όρια 
αυτού του λάκκου εντοπίσθηκαν τρεις μεγάλες (διαμ. 0,30 μ.) και βαθιές 
πασσαλότρυπες σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους. Ο λάκκος είναι μετα
γενέστερη επέμβαση και τον ακολουθούμε στη στρωματογραφία ήδη από 
στρώματα που ανήκουν στη φάση II. Δε διαπιστώθηκε ανασκαφικά με βε
βαιότητα, αν οι πασσαλότρυπες προϋπήρχαν ή όχι του λάκκου.

Τομή 465.1: Μετά την αφαίρεση του εκτεταμένου δαπέδου από πηλό, 
που εντοπίσθηκε το 1987, αποκαλύφθηκαν λείψανα δύο κατασκευών και 
μικρό τμήμα λιθόστρωτου δαπέδου. Η πρώτη κατασκευή εντοπίστηκε στη 
ΒΑ γωνία της τομής και αποτελείται από πέτρες σε δύο παράλληλες κο
ντινές σειρές. Η επάνω πλευρά τους χρησιμοποιήθηκε ως τριβείο, όπως φαί
νεται από την κατεργασία τους. Στον κεντρικό άξονα Β-Ν εντοπίστηκε το 
τμήμα του λιθόστρωτου και τέλος στο ΝΔ τεταρτημόριο της τομής, λίγο 
βαθύτερα, η δεύτερη κατασκευή από άψητο πηλό. Έχει σχήμα ακανόνιστου
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ορθογώνιου και διαστάσεις 0,70X0,60 μ. Στο κέντρο ανοίγεται κυλινδρική 
οπή διαμέτρου 0,25 μ. και βάθους 0,11 μ.

Σχ. 4. Τομή 464. III: Φάση HIß, λιθόστρωτο

Οι δύο κατασκευές είναι πιθανό να ανήκουν στην ίδια περίοδο χρήσης 
με το τμήμα του λιθόστρωτου, παρά τις κάποιες υψομετρικές διαφορές, 
που εξομαλύνονται άλλωστε από τις κλίσεις των στρωμάτων. Η εικόνα είναι 
πολύ αποσπασματική, μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι τα τρία αυτά στι- 
χεία υποδηλώνουν την ύπαρξη ανοικτού χώρου που σχετίζεται με την κα
τεργασία της τροφής ή και την κατασκευή εργαλείων (φάση ΙΙΙβ).
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Τα δεδομένα από τις δύο ανασκαφικές περιόδους στο νεολιθικό οικι
σμό Θέρμη Β βεβαιώνουν ότι, κάτω από το στρώμα των γκριζωπών επιχώ- 
σεων (φάση II), η οικιστική φάση ΙΙΙα με τη μορφή πηλόστρωτων δαπέδων 
εκτείνεται στις τομές 464.1, 4 64.11 και 465.1. Τη συναντάμε μόνο υπαινιχτικά 
στην τομή 464.ΙΙΙ και καθόλου στην τομή 464.IV. Τα λιθόστρωτα της φάσης 
ΙΙΙβ απλώνονται σε ολόκληρη την έκταση της ανασκαφής (Σχ. 5). Πατούν

Σχ. 5. Οικ. 464: Φάση ΙΙΙβ, λιθόστρωτα

πάνω στο φυσικό αργιλώδες έδαφος. Η επίχωσή τους από πηλώδες ή γκρίζο 
χαλαρό χώμα έχει μεγάλη περιεκτικότητα ευρημάτων. Είναι κατασκευασμέ
να με ιδιαίτερη φροντίδα από μικρές πέτρες μεγέθους 5-10 εκ. Ανάμεσα 
στις πέτρες βρέθηκαν πολλά όστρακα, οστά, όστρεα, εργαλεία και πυρήνες 
πυριτόλιθου και χαλαζία. Στο οικόπεδο 464 αποκαλύφθηκαν συνολικά 60 τ. 
μ. λιθόστρωτου. Το αργιλώδες έδαφος της περιοχής έκανε τη λιθόστρωση 
απαραίτητη σ’ αυτόν τον ανοιχτό χώρο που, όπως φαίνεται από τα ευρήματα, 
συγκέντρωνε πολλές δραστηριότητες. Δεν έχουν εντοπισθεί κτίσματα, ίσως 
όμως βρισκόμαστε στην κοινόχρηστη αυλή μιας ομάδας σπιτιών του οι
κισμού. Η επέκταση της ανασκαφής σε οριζόντιο επίπεδο, ειδικά σ’ αυτή 
την τελική φάση, αποτελεί άμεσο στόχο μας, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή 
η ενσωμάτωση των λιθόστρωτων στο οικιστικό σχέδιο της εγκατάστασης.
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DU SAN CA U REM-ΚΩ ΤΣΟ Y 

H κεραμική

H ανασκαφική έρευνα του 1989 στο νεολιθικό οικισμό της Θέρμης 
έφερε στο φως αξιόλογο κεραμικό υλικό και, συγχρόνως με την ολοκλή
ρωση της ανασκαφής των τομών 464-1, 464-11 και 465-1, δίδονται νέες προο
πτικές για τη μελέτη του. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει συμπεριλη- 
φθεί στη μελέτη αυτή κεραμική της τομής 465-IV, αφού η ανασκαφή της 
δεν συνεχίστηκε.

Θεωρήθηκε σκόπιμο η μελέτη της κεραμικής τοιν ανασκαφών του 1989 
να γίνει με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μελέτη της κερα
μικής των ανασκαφών του 1987. Έτσι μας παρέχεται η δυνατότητα από τη 
μιά να συγκρίνουμε την κεραμική μας με εκείνη των Βασιλικών C και, 
από την άλλη, να μελετήσουμε το υλικό που έχει βρεθεί στις οικιστικές 
φάσεις A και Β, όπως και αυτό που ανήκει σε κλειστούς χώρους (δάπεδα 
από πηλό, λάκκοι) σε σχέση με εκείνο που βρέθηκε εκτός αυτών.

Επιπλέον είναι δυνατό να συμπληρώσουμε τη χρονολογική εικόνα, 
την οποία μας έδωσε το κεραμικό υλικό των ανασκαφών του 1987.

Από το κεραμικό υλικό των φετινών ανασκαφών (1989) δεν προέκυψε 
καμία νεότερη κατηγορία (Γραμμένος κ.ά., 1989, και Γραμμένος, 1984) 
ούτε έχει σημειωθεί η εμφάνιση κάποιου νέου τύπου αγγείου.

Στην ανάλυση των πινάκων, η οποία ακολουθεί, κάθε κατηγορία μελε- 
τάται ανεξάρτητα και με τη σειρά (από αριστερά προς τα δεξιά) που κατα
λαμβάνει στους πίνακες Ι-ΙΙ.

Κατηγορία 1: Εμφανίζεται στις τομές 464-ΙΙ και 464-ΙΙΙ. Τα όστρακα 
είναι μικρών διαστάσεων και δεν μπορεί να καθοριστεί κανένας τύπος αγ
γείου. Η διακόσμηση αποτελείται από ταινίες σχετικά στενές, παράλληλες 
μεταξύ τους, μαύρου αμαυρού χρώματος σε κόκκινο αμαυρό φόντο. Τα 
αγγεία αυτής της κατηγορίας έχουν σχετικά λεπτά τοιχώματα.

Κατηγορία 10: Υπάρχει σε όλες τις τομές και σε όλες τις φάσεις των 
φετινών ανασκαφών, εκτός από τη φάση II της τομής 464-11. Στη φάση ΙΠβ 
της τομής 464-11 ο αριθμός οστράκων αυτής της κατηγορίας αυξάνεται 
κατά μεγάλο ποσοστό. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη φάση ΙΙΙβ 
της τομής 464-1 (Γραμμένος κ.ά., 1989). Η διακόσμηση αποτελείται απο
κλειστικά από επάλληλες σχετικά στενές ταινίες, χρώματος καστανόφαίου 
(Mutiseli: dark gray 7, 5YR 4/0). Τα όστρακα στο μεγαλύτερο μέρος τους 
είναι «τυφλά» και δεν μας παρέχουν τη δυνατότητα να διακρίνουμε κά
ποιο τύπο αγγείου.
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Κατηγορία 12: Απαντάται σ’όλες τις τομές. Σ’ αυτήν εντάσσονται όλα 
τα όστρακα, τα οποία δεν μπορούν να καταχωριθούν σε κάποια από τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Πιο συχνά συναντάται διακόσμηση αποτελού- 
μενη από αναστραμμένα τρίγωνα στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά 
του χείλους. Σπάνια αυτή η διακόσμηση συναντάται στις λαβές (Πίν. III,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 111

6

1) ή στο σώμα του αγγείου (Πίν. III, 2), όπου τα τρίγωνα μπορούν να βρί
σκονται και σε συνδυασμό με σχετικά λεπτές ταινίες. Τα μοτίβα είναι 
σκούρου αμαυρού καστανόφαιου χρώματος σε κοκκινωπό αμυαρό φόντο 
(Munsell: very dark gray ÌOYR 3/1 σε reddish brown 5YR 5/3). Σε πολύ μι
κρό αριθμό οστράκων εμφανίζονται τα εξής μοτίβα:

— διάφορες ζικ ζακ ταινίες (Πίν. III, 3).
— μοτίβο ημικύκλιου με ακτίνες (Πίν. III, 4) ή και χωρίς ακτίνες (Πίν.
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IH, 5), συνήθως σκούρου κόκκινου χρώματος (Muriseli: weak red 1ÖR 3/1 
σε reddish yellow 5YR 6/6).

μοτίβο αποτελούμενο από ακτινωτά τοποθετημένες ταινίες (συχνό
τερα στον ώμο του αγγείου), σκούρου κόκκινου-φαιού αμαυρού χρώματος 
σε κοκκινωπό αμαυρό φόντο (Munsell: dark reddish gray ÌOR 4/1 σε light 
reddish brown 5YR 6/4) (Πίν. IV, 7).

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

— διακόσμηση αποτελούμενη από γραπτά στίγματα, Ξεχωρίζει για τη 
λεπτότητά του ένα όστρακο με μαύρα στιλβωμένα στίγματα σε καστανό 
στιλβωμένο φόντο (Πίν. III, 6).

—μοτίβο αποτελούμενο από στίγματα σε συνδυασμό με καμπύλες γραμ
μές, ίσως κύκλο ή ημικύκλιο (Πίν. IV, 8, 10) ή σε συνδυασμό με ευθείες 
γραμμές (Πίν. IV, 9).
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— ξεχωρίζουν και δύο όστρακα τρίχρωμα, από τα οποία το ένα έχει 
διακόσμηση από ταινίες σκούρου και φαιού χρώματος σε πορτοκαλί 
φόντο και το άλλο έχει μοτίβο από καμπύλες γραμμές κόκκινου, λευκού 
και καστανού χρώματος (Πίν. IV, 11, 12).

ΠΙΝΑΚΑΣ V

Κατηγορία 24: Εμφανίζεται σε όλες τις τομές. Παρατηρείται ότι ο α
ριθμός των οστράκων αυξάνεται στα κατώτερα στρώματα. Όλα τα όστρακα, 
χωρίς εξαίρεση, είναι καλής ποιότητας, επί το πλείστον μαύρου χρώματος 
με καλά στιλβωμένες επιφάνειες. Υπάρχουν μόνο δύο όστρακα με κόκκινο 
στιλβωμένο επίχρισμα. Σύνηθες μοτίβο είναι οι ευθείες γραμμές και μάλι
στα δέσμες λεπτών και παράλληλων γραμμών τοποθετημένες λοξά ή κάθε
τα στο αγγείο, τις οποίες συναντούμε πολύ συχνά στο χείλος και σχεδόν 
χωρίς εξαίρεση στο πάνω μέρος του σώματος του αγγείου (Πίν. V, 13, 15,
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17). Σπάνια το μοτίβο συνεχίζεται και λίγο κάτω από την τροπίδωση (Πίν. 
V, 16). Εκτός από τις ευθείες γραμμές, έχουμε και κυματιστές κάθετα το
ποθετημένες. Ορισμένες φορές εμφανίζεται το μοτίβο «ω» (Πίν. V, 14). Σε 
ένα όστρακο συναντούμε μοτίβο κλάδου σε μαύρο στιλβωμένο φόντο. Τα 
μοτίβα αυτής της κατηγορίας τα συναντούμε συνήθως ανεξάρτητα- μόνο σε

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

σπάνιες περιπτώσεις βρίσκονται σε συνδυασμό με εγχάρακτη διακόσμηση. 
Για ένα όστρακο μπορέσαμε με βεβαιότητα να διαπιστώσουμε ότι ανήκει 
στο σχήμα τύπου 8. Μεγάλος αριθμός οστράκων ανήκει σε τροπιδωτά 
αγγεία.

Κατηγορία 29: Μόνο δυο όστρακα με βεβαιότητα μπορέσαμε να κατα
τάξουμε σ’ αυτήν την κατηγορία, τα οποία έχουν βρεθεί στην τομή 464-1. 
Προέρχονται από αγγεία καλής ποιότητας. Το χρώμα του ενός είναι στιλ
βωμένο μαύρο. Η διακόσμηση έχει αποδοθεί με κάθετες κυματιστές γραμ
μές (Πίν. VI, 18). Το άλλο είναι κόκκινου στιλβωμένου χρώματος, διακο
σμημένο με λευκές ζικ ζακ ταινίες (Πίν. VII, 20).

Κατηγορία 30: (Πίν. VII, 22) Εμφανίζεται σ’ όλες τις τομές και σε 
όλες τις φάσεις. Παρατηρείται ότι στα κατώτερα στρώματα υπάρχει σε
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μεγαλύτερο ποσοστό white topped και γραπτή κεραμική. Από την άλλη 
δεν μειώνεται το ποσοστό της red topped. Η διακόσμηση παραμένει η ίδια

25

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

μ’ αυτήν που έχει περιγράφει για τα ανώτερα στρώματα (Γραμμένος κ.ά., 
1989). Οι τύποι των αγγείων που διακρίνονται είναι οι εξής:

464-1 φάση ΙΙΙβ σχήμα τύπου 8 (2 όστρακα)
464- ΙΙ φάση ΙΙΙα σχήμα τύπου 30 (1 όστρακο)
465- 1 φάση ΙΙΙβ υπάρχουν 46 όστρακα τα οποία ανήκουν σε τροπι- 
464-1 φάση ΙΙΙβ δωτά αγγεία, χωρίς όμως να δίνουν τη δυνατότητα 
464-Ι1Ι φάση ΙΙΙβ να προσδιορίσουμε ακριβώς το σχήμα.

Κατηγορία 3α: Και στα κατώτερα στρώματα όλων των τομών συνεχίζει 
να είναι μια από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες κατηγορίες. Από όλο το κε

?β
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ραμικό υλικό αυτής της κατηγορίας το 5,6% ανήκει στα τροπιδωτά αγγεία. 
Με βεβαιότητα διακρίνονται οι τύποι:

464-1 φάση ΙΙΙβ σχήμα τύπου 1 (5 όστρακα και ένα με μικρή μαστο
ειδή απόφυση)

464-ΙΙ φάση ΙΙΙβ σχήμα τύπου 33 (5 όστρακα)
464-ΙΙΙ φάση ΙΙΙβ σχήμα τύπου 33 (1 όστρακο και άλλο ένα με μικρή

μαστοειδή απόφυση, η οποία μόλις 
διακρίνεται)

464- 1 φάση ΙΙΙβ σχήματα τύπου 6, 8 και 20 (3 όστρακα)
465- 1 φάση ΙΙΙβ σχήματα τύπου 8, 17 και 31 (1, 2, 6 όστρακα αντίστοιχα)
Επίσης, αν και σε μικρό αριθμό, υπάρχουν αγγεία με πόδι (Πίν. VII, 

21, 23).

Κατηγορία 3β: Όπως και η ανωτέρω έτσι και αυτή η κατηγορία είναι 
μια από τις μεγαλύτερες σε αριθμό οστράκων κατηγορίες. Πάντα τη συ
ναντούμε σε μικρότερο αριθμό σε σχέση με την 3α. Από το σύνολο της κε
ραμικής της κατηγορίας αυτής μόνο σε μικρότερο αριθμό οστράκων συ
ναντούμε την παρουσία στιλβωμένου επιχρίσματος. Τα όστρακα είναι μι
κρών διαστάσεων, διατηρημένα σε σχετικά κακή κατάσταση. Γενικά η κε
ραμική αυτή είναι καλής ποιότητας. Έχει διαπιστωθεί ότι επτά όστρακα 
ανήκουν σε τροπιδωτά αγγεία, ενώ ακόμα μικρότερος αριθμός οστράκων 
ανήκει σε αγγεία με πόδι.

464-11 φάση II ένα όστρακο με μικρή μαστοειδή απόφυση
464-ΙΙ φάση ΙΙΙα σχήμα τύπου 17 (1 όστρακο)
464-ΙΙ φάση ΙΙΙβ σχήμα τύπου 17 (3 όστρακα)

Κατηγορία 14: Υπάρχει σ’ όλες τις τομές και σε όλες τις φάσεις. Πα- 
ρατηρείται ότι ποσοστιαία αυτή η κατηγορία αυξάνεται στα χαμηλότερα 
στρώματα. Ιδιαίτερα στις τομές 464-1 και 465-1 στη φάση ΙΙΙβ ο αριθμός των 
οστράκων, σε σχέση με τις υπόλοιπες τομές, είναι εντυπωσιακός. Τα όστρα
κα επί το πλείστον «τυφλά» και μόνο για έξι απ’ αυτά μπορεί να ειπωθεί 
ότι ανήκουν σε τροπιδωτά αγγεία. Όλα τα όστρακα έχουν επίχρισμα στην 
εξωτερική τους επιφάνεια και μόνο σε ένα έχει διπιστωθεί ύπαρξη επι
χρίσματος στην εσωτερική του επιφάνεια.

Κατηγορία 26: Εμφανίζεται σε όλες τις τομές, εκτός της τομής 464-1. 
Αντιπροσωπεύεται με μικρό αριθμό οστράκων. Έχει παρατηρηθεί ότι στην 
τομή 464-ΙΙΙ ο αριθμός των οστράκων είναι σχετικά μεγάλος σε σχέση με 
τις άλλες τομές και ιδιαίτερα με την τομή 465-1, όπου, εκτός από τη φάση 
I, στις υπόλοιπες δεν εμφανίζεται. Εξαιτίας των μικρών διαστάσεων των
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οστράκων δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε κανένα τύπο αγγείου. Μόνο 
ένα όστρακο φανερώνει τροπίδωση. Μικρός αριθμός οστράκων φέρει δια- 
κόσμηση από αβαθείς επάλληλες αυλακώσεις (464-ΙΙ φάση II ένα όστρακο 
και 464-ΙΙΙ φάση ΙΙΐβ δύο όστρακα) ή διακόσμηση, η οποία έχει αποδοθεί 
με έντονη πίεση του στιλβωτήρα (κατηγορία 31).

Κατηγορία 31: Τη συναντούμε σ’ όλες τις τομές, εκτός της τομής 
465-1. Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των οστράκων στα κατώτερα 
στρώματα. Η κεραμική είναι καλής ποιότητας, με λεπτά τοιχώματα και 
επί το πλείστον μαύρου χρώματος με στιλβωμένες επιφάνειες. Σπάνια 
συναντώνται όστρακα κόκκινου στιλβωμένου χρώματος. Τα μοτίβα είναι 
ευθύγραμμα και στις περισσότερες περιπτώσεις δέσμες ταινιών τοποθετη
μένες λοξά ή κάθετα, κυρίως στην εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. Συ- 
ναντάται και σε συνδυασμό με εγχάρακτη διακόσμηση, αποκλειστικά ο
ρισμένου τύπου (Πίν. VI, 19). Μερικές φορές υπάρχει σε συνδυασμό με την 
κατηγορία των black topped και διακοσμημένη από αβαθείς αυλακώσεις. 
Διακρίνεατι το σχήμα τύπου 33.

Κατηγορία 4: Είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό οστράκων κατηγορία και 
εμφανίζεται σε όλες τις τομές. Κυρίως είναι κεραμική φωτεινού έως σκού
ρου καστανού χρώματος και σπάνια μαύρου. Με βεβαιότητα διακρίνεται 
ο τύπος της φιάλης καί συγκεκριμένα τα σχήματα:

465-1 φάση ΙΙΐβ σχήμα τύπου 24 (1 όστρακο)
465-1 φάση ΙΙΐβ σχήμα τύπου 22 (1 όστρακο)
464-1 φάση ΙΙΐβ σχήμα τύπου 6 (4 όστρακα)
464-1 αγγείο πολύ μικρών διαστάσεων απομίμηση των μεγάλων
464-ΙΙΙ ένα όστρακο ελλειψοειδές αγγείου με επίπεδη βάση και χαμηλά 

κάθετα τοιχώματα.
464-IV ένα όστρακο από αγγείο σφαιρικού σχήματος.
Κατηγορία 13: (Πίν. VIII, 30, 31, Πίν. IX, 33, 34). Εμφανίζεται σ’ ό

λες τις τομές. Το χρώμα της κεραμικής είναι μαύρο, με εξαίρεση μόνο 
τριών οστράκων που είναι κόκκινου χρώματος. Οι επιφάνειες είναι στιλ
βωμένες. Τα μοτίβα αποτελούνται κυρίως από δύο ή τρία ομόκεντρα η
μικύκλια στο πάνω μέρος της τροπιδωτής φιάλης, συναντώνται και σε 
συνδυασμό με μοτίβα της κατηγορίας 24 και 31 (Πίν. VI, 19). Συχνά η δια- 
κόσμηση αποτελείται από μια οριζόντια εγχάρακτη γραμμή αμέσως πάνω 
από την τροπίδωση ή από ομόκεντρα εγχάρακτα ημικύκλια σε συνδυασμό 
με ευθείες (Πίν. VIII, 30). Σπάνια συναντώνται:

— κατακόρυφες επάλληλες εγχάρακτες γραμμές
— στιγμές στην τροπίδωση
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— στιγμές με ένθετο λευκό χρώμα
— λοξές εγχάρακτες γραμμές στο χείλος ή πάνω από την τροπίδωση
— μοτίβο ψαροκόκαλου με ένθετο λευκό χρώμα.
Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει το σχήμα τόπου 33 και φιάλες του τό

που των Σερβίων (Heurtley, 1939: 140).

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII

Κατηγορία 21: Υπάρχει σε μικρό ποοοστό σε όλες τις τομές. Ένα ό
στρακο φέρει νυχ,ές σε όλη του την επιφάνεια (Πίν. VITI, 28). Συχνότερα 
συναντούμε διακόσμηση από στιγμές στη σειρά (Πίν. VII, 24) ή συγκεν
τρωμένες σε ένα μέρος του αγγείου (Πίν. VII, 25). Επίσης συναντώνται 
και σε συνδυασμό με εγχάρακτη διακόσμηση στο λαιμό ή στο σώμα του 
αγγείου (Πίν. VII, 26). Λόγω των μικρών διαστάσεων των οστράκων δεν 
είναι δυνατό να διακρίνουμε τύπους αγγείων.
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Κατηγορία 27: Συναντάται σε πολύ μικρό ποσοστό στις τομές 464-ΙΙ 
και 465-1. Η διακόσμηση αποτελίεται από ταινίες με συνεχόμενες πιέσεις 
του δακτύλου (Πίν. VIII, 27) ή κάποιου οργάνου (Πίν. VIII, 29). Δεν διακρί- 
νεται κανένας τύπος αγγείου.

Κατηγορία 28: Απαντάται στις τομές 464-ΙΙ και 464-ΙΙΙ. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί (Γραμμένος κ.ά., 1989) οι αυλακώσεις είναι πολύ ρηχές, μό
λις που διακρίνονται και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι λοξά ή κά
θετα τοποθετημένες. Πολύ σπάνια σχηματίζουν κάποιο άλλο μοτίβο, όπως 
«ψαροκόκαλο» (Πίν. IX, 33). Ορισμένες φορές συναντώνται σε συνδυασμό 
με την κατηγορία 26 (black topped) και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σε συνδυασμό με άλλα μοτίβα, όπως π.χ. πιέσεις δακτύλου.

ΠΙΝΑΚΑΣ IX

Κατηγορία 34: Έχει Βρεθεί πολύ μικρός αριθμός οστράκων στις το
μές 464-11 και 464-ΙΙΙ. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά η τεχνική του ορι
ζόντιου barbotin. Δεν είναι δυνατό να διαπισωθεί σε ποιά σχήματα αγ
γείων αντιστοιχούν τα όστρακα που έχουν βρεθεί.

Με την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας των ήδη αναφερομέ- 
νων τομών, επιβεβαιώνονται τα συμπεράσματα, στα οποία είχαμε καταλή- 
ξει κατά τη μελέτη της κεραμικής των ανασκαφών του 1987 (Γραμμένος 
κ.ά., 1989). Σε μια προσπάθεια σύγκρισης των πινάκων της κεραμικής της 
Θέρμης Β με τους αντίστοιχους των Βασιλικών C παρατηρούμε ότι ορι
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σμένες κατηγορίες είναι καθοριστικές για τον παραλληλισμό αυτών των 
δύο οικισμών. Στη Θέρμη Β η κατηγορία 1 (black on red) εμφανίζεται 
σε πολύ μικρότερο ποσο τό από ό,τι οι υπόλοιπες γραπτές κατηγορίες. 
Από τις τομές που έχουν ανασκαφεί ως το παρθένο έδαφος (464-1, 464-11 και 
465-1 εμφανίζεται μόνο στην 464-1 και συγκεκριμένα έως τις ανώτερες 
ανασκαφικές ενότητες της φάσης ΙΙΙβ. Αντίθετα, στα Βασιλικά IV, όπου 
κυρίως υπάρχει, εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άλλες 
κατηγορίες γραπτής κεραμικής. Επομένως η κατηγορία αυτή ορίζει τα 
χρονολογικά όρια προς τα πάνω, στο τέλος των Βασιλικών III και αρχές 
Βασιλικών IV.

Η white painted (κατηγ. 29) συναντάται σε πολύ μικρό αριθμό (1 έως 
5 όστρακα) στα κατώτερα στρώματα της Θέρμης Β, ενώ στα Βασιλικά C 
υπάρχει έως την ανασκαφική ενότητα 11 (Γραμμένος, 1984). Η κατηγορία 
αυτή καθορίζει τα κατώτερα όρια του οικισμού στις αρχές των Βασιλι
κών III.

Όσον αφορά την κατηγορία 14, η οποία στη Θέρμη Β εμφανίζεται σ’ 
όλες τις φάσεις, στα Βασιλικά C τη συναντούμε από την αρχή των Βασι
λικών III, ενώ στα Βασιλικά II είναι ανύπαρκτη (Γραμμένος, 1984: πίν. Γ). 
Το γεγονός αυτό περιορίζει το υλικό μας στα πλαίσια των Βασιλικών III 
και άνω. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την κατηγορία 26, την οποία συνα
ντούμε προς το τέλος των Βασιλικών II και στα Βασιλικά III και IV. Στη 
Θέρμη η κατηγορία αυτή υπάρχει σε όλες τις φάσεις.

Στην κεραμική με εγχάρακτη διακόσμηση (κατηγ. 13) το πιο χαρακτη
ριστικό μοτίβο είναι τα ομόκεντρα ημικύκλια, το οποίο συχνά συναντούμε 
σε τροπιδωτά αγγεία εξαιρετικής ποιότητας, με μαύρη στιλβωμένη επιφά
νεια και μικρές λαβές πεπλατυσμένες στα άκρα, και εμφανίζεται στα Βασι
λικά ΙΙ(α.ε. 14 και 13) και στα Βασιλικά III (α.ε. 12 Γραμμένος, 1984: 66, 
85). Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι ο οικισμός αυτός 
άρχισε να αναπτύσσεται από τα τέλη των Βασιλικών II.

Όλες αυτές οι σχέσεις μεταξύ της κεραμικής αυτών των δύο οικισμών 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο νεολιθικός οικισμός της Θέρμης Β ανα
πτύχθηκε από το τέλος των Βασιλικών II και τις αρχές των Βασιλικών III, 
ίσως έως τις αρχές των Βασιλικών IV. Δηλαδή ο κύριος όγκος του κεραμι
κού υλικού ανήκει στην περίοδο των διμηνιακών φάσεων.

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης έγινε μια προσπάθεια διαχωρισμού 
του κεραμικού υλικού που ανήκει στις ενότητες των δαπέδων και των λι
θόστρωτων από το υπόλοιπο κεραμικό υλικό. Σε γενικές γραμμές, στηριζό- 
μενοι πάντα στα δεδομένα, για τις περισσότερες κατηγορίες δεν παρατη
ρούμε κάποια διαφοροποίηση. Μόνο για την χονδροειδή κεραμική μπο
ρούμε να ισχυρισθούμε ό α εμφανίζεται στην τομή 464-Π στα δάπεδα 2 και



3 σχεδόν στο ίδιο ποσοστό με εκείνο της κατηγορίας 3α. Στην τομή 464-1, 
στα δάπεδα I και 2, καθώς και στα λιθόστρωτα 4 και 6, βρίσκεται, σε μι
κρότερο ποσοστό από την 3α. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα στρώματα, ό
που δεν έχει παρατηρηθεί ύπαρξη δαπέδου ή λιθόστρωτου, η κατηγορία 4 
(χονδροειδής) εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε 
άλλη κατηγορία.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Η λιΟοτεχνία

Η ολοκλήρωση της μελέτης των προϊόντων λιθοτεχνικής δραστηριό
τητας του νεολιθικού οικιομού της Θέρμης Β έδωσε πάνω από 3.000 προϊό
ντα απολέπισης, 326 πυρήνες, καθώς και μικρό αριθμό όγκων ακατέργα
στης πρώτης ύλης. Η μελέτη του λιθοτεχνικού υλ’κού αφορά στο σύ
νολο των ανασκαφικών τομών της θέσης.

1. Οι πρώτες ύλες: Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης επιβεβαιώθηκε 
ότι ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνταν κυρίως ο τοπικός «ίασπις» ή «κερα- 
τόλιθος», πέτρωμα που προσιδιάζει πολύ στον πυριτόλιθο, με βασικές δια
φορές την περισσότερο χονδρόκκοκη σύστασή του, τη μικρότερη ελα
στικότητα, τη μεγαλύτερη έλλειψη ομοιογένειας και την εντονότερη πα
ρουσία οξειδίων του σιδήρου, που έχουν ως αποτέλεσμα την τάση του πε
τρώματος προς κόκκινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις (Frontei C, 1962: 224)1. 
Το είδος αυτό της πρώτης ύλης ταυτίστηκε με το πέτρωμα αρχαίου λατο
μείου σε απόσταση 12 χλμ. από τη θέση, εγκαταλελειμμένου μετά από εντα
τική εκμετάλλευση (Γραμμένος Δ., 1984: 168, Γραμμένος κ.ά., 1990: 255). 
Στάθηκε δυνατή η διάκριση τριών υποκατηγοριών της τοπικής αυτής πρώ
της ύλης, ανάλογα με το βαθμό της ομοιογένειας και της ελαστικότη
τας του υλικού. Η υψηλότερη ποιοτικά ποικιλία είναι, ωστόσο, αυτή που 
αντιπροσωπεύεται στο μικρότερο βαθμό, ενώ παράλληλα δείχνει να περιο

1. Στη δημοσίευση του 1990 (Γ ραμμένος κ.ά., 1990:255) το παραπάνω πέτρωμα 
αναφέρεται ως πυριτόλιθος. Η αλλαγή της ονομασίας ανταποκρίνεται στην ταύτιση 
των φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του πετρώματος με την αντίστοιχη γεω
λογική κατηγορία, από την άλλη μεριά, η ονομασία πυριτόλιθος αποτελεί συχνά για 
τους αρχαιολόγους μια γενική κατηγορία με ασαφή γεωλογικό προσδιορισμό, στην οποία 
εντάσσεται μια σειρά πετρωμάτων με κοινό χαρακτηριστικό την κογχοειδή θραύση» 
τη συμπαγή —κατά κανόνα λεπτόκκοκη— σύσταση, τη στιλπνότητα και τον καθαρό 
χρωματισμό.
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ρίζεται στα οψιμότερα χρονολογικά στρώματα της ανασκαφής σε συνδυα
σμό εν μέρει με την παραγωγή μιας σειράς κωνικών πυρήνων για λεπίδες 
και μικρολεπίδες, για τους οποίους διακρίνεται η τήρηση πολύ πιο αυστη
ρών γεωμετρικών προτύπων συγκριτικά με τους υπόλοιπους πυρήνες της 
ανασκαφής.

Τμήμα της πρώτης αυτής ύλης έχει δεχτεί την επίδραση της θερμότη
τας, όπως φαίνεται από την αλλαγή του χρωματισμού—από ανοιχτότερες 
κοκκινωπές προς σκοτεινότερες βυσσινί αποχρώσεις—και την αντίθεση 
εξωτερικής θαμπής και ξηρής και εσωτερικής στιλπνής και λιπαρής επι
φάνειας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιβεβαιώθηκαν πειραματικά με 
την όπτηση σειράς δειγμάτων πρώτης ύλης στο Εργαστήριο Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., σε κλίβανο Nabertlierm €20/1100 C° και σε 
θερμοκρασίες από 200 C°-600 C°. Είναι σαφής τόσο μέσα από την παρα
τήρηση των αρχαίων προϊόντων, όσο και με τη βοήθεια πειραματικής απο
λέπισης, η βελτίωση που προκαλεί στην απολεπιστική απόδοση αρκετών 
πυριτικών πετρωμάτων η έκθεσή τους στη θερμότητα, σε θερμοκρασίες 
που να ξεπερνούν τους 200 C0 και φτάνουν συνήθως μέχρι 600 C0 (Tixier
J., Inizan M.L., Roche Η., 1975-76).

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η χρησιμοποίηση χαλαζία ως δεύτερης πο
σοστιαίας πρώτης ύλης των προϊόντων της Θέρμης. Διακρίθηκαν και εδώ 
τρεις υποκατηγορίες ποιοτικής διαφοροποίησης μιας πετρογραφικά ομοιο
γενούς πρώτης ύλης. Η υψηλότερη ποιοτικά κατηγορία διαφέρει αρκετά 
από τις συνηθισμένες κατηγορίες χαλαζία που συναντιούνται στους νεολι
θικούς οικισμούς, προσιδιάζοντας μάλλον στον πυριτόλιθο, από την άποψη 
της ομοιογένειας και της ελαστικότητάς της. Ενώ ταυτίστηκαν με μακρο
σκοπική εξέταση αρκετά προϊόντα απολέπισης τόσο μη δευτερογενώς 
επεξεργασμένα (non retouched), όσο και δευτερογενώς επεξεργασμένα (re
touched), στάθηκε αδύνατη η διάκριση πυρήνων χαλαζία, καθώς μόνο η 
μικροσκοπική εξέταση είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες 
για τα κατασκευαστικά ίχνη που η σκόπιμη θραύση δημιουργεί επάνω στα 
κομμάτια του λίθου. Και οι τρεις ποιότητες της χαλαζιακής πρώτης ύλης 
προέρχονται όπως φαίνεται από τα ίδια γεωλογικά στρώματα με τον τοπι
κό «ίασπι», αφού ανάμεσα στα λιθοτεχνικά προϊόντα βρέθηκαν όγκοι πρώ
της ύλης από ανάμικτες ζώνες χαλαζία και ίασπι.

Πέρα από τα δύο βασικά αυτά είδη πρώτης ύλης διαπιστώθηκε η χρη
σιμοποίηση, σε μικρό βαθμό, διάφορων ειδών πυριτόλιθου, χαλκηδόνιου 
και οψιανού. Για τον τελευταίο αυτό είναι αρκετά πιθανή η μηλιακή προέ
λευση με βάση τα μακροσκοπικά του χαρακτηριστικά (Péries €., προσωπι
κή επικοινωνία). Για τα υπόλοιπα υλικά η «εξωτική» προέλευση παραμέ
νει ως πιθανότητα, που δεν έχει προς το παρόν πιστοποιηθεί γεωλ,ογικά.
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2. Η παραγωγή: Από τη μελέτη των προϊόντων της τομής 464-1 είχε 
ήδη διαπιστωθεί η παρουσία αρκετών από τα στάδια μιας «αλυσίδας κατα
σκευής/) εργαλείων (chaîne operatiore, reduction sequence, Γραμμένος κ.ά., 
ό.π.: 257). Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ιου συνόλου των λιθοτε- 
χνικών προϊόντων πιστοποιήθηκε η ύπαρξη όλων των σταδίων της κατα
σκευαστικής αλυσίδας που αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένη διαδικασία 
παραγωγής απολεπισμένων εργαλείων, μέσα από την παρουσία των αντί
στοιχων προϊόντων και πυρήνων1.

2.1. Τα προϊόντα: Τα προϊόν ca που σχετίζονται με την απολέπιση χω
ρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, αντίστοιχες με τα στάδια συμμετο
χής τους στην παραγωγική διαδικασία: I. Προϊόντα αρχικών σταδίων (έ
ναρξη της απολέπισης, αφαίρεση του φλοιού και σχηματοποίηση του πυ
ρήνα). II. Προϊόντα κανονικής απολέπισης. III. Υπολείμματα απολέπισης.

I. Στα προϊόντα αυτά ανήκουν μεγάλες και παχιές φολίδες που φέρουν 
ποσοστό φλοιού ίσο με το 50 % της συνολικής επιφάνειάς τους. Οι φολί
δες αυτές είναι οι πρώτες που αποχωρίζονται από τον πυρήνα. Ανάμεσά 
τους, χαρακτηριστικότερες από όλες ως προϊόντα έναρξης της διαδικασίας 
παραγωγής είναι φολίδες, των οποίων η εξωτερική επιφάνεια, καλυμμένη 
με φλοιό, φέρει ατόφια μια οξεία γα>νία του όγκου της ακατέργαστης πρώ
της ύλης, σημείο κατάλληλο για την έναρξη της απολέπισης (pieces den
tarne, first flakes). Παράλληλα με αυτές διαπιστώνεται η ύπαρξη σημα
ντικού αριθμού μικρότερων και λεπτότερων φολίδων που φέρουν φλοιό σε 
ποσοστό πάνω από το 25% της συνολικής επιφάνειάς τους και άρα ανή
κουν και αυτές στα πρώτα στάδια της διαδικασίας απολέπισης. Οι ίδιοι 
τύποι προϊόντων έναρξης της απολέπισης αναγνωρίζονται επίσης και σε 
λεπίδες, με τη διαφορά ότι οι τελευταίες αυτές βρίσκονται σε πολύ μικρό
τερο ποσοστό.

II. Στην κατηγορία αυτή αντιστοιχούν τα προϊόντα προχωρημένης α
πολέπισης, που έχει σαν στόχο αποκλειστικά την εκμετάλλευση του υλι
κού και όχι τη μορφοποίησή του όπως στα προηγούμενα στάδια. Αυτό 
δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι στο στάδιο αυτό απουσιάζουν απαραίτητα τα 
προϊόντα που φέρουν φλοιό. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι τα προϊό
ντα που ανταποκρίνονται σε μια διαδικασία εκμετάλλευσης φέρουν μικρό 
ποσοστό φλοιού (25% - < 25%) και παράλληλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
τους εξυπηρετούν μια «δυνάμει» χρησιμοποίηση (μικρό πάχος, κοφτερές

1. Για μιαν επισκόπηση των βασικών μεθοδολογικών αρχών ανάλυσης των απολεπι
σμένων εργαλείων π.β. Tixier J., In zia n M. L., Roche Η., 1981, και Ti xi er 
J., 1963.
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ακμές, επαναλαμβανόμενα περιγράμματα και μεγέθη), την οποία βέβαια 
μόνο η ανάλυση των μικροϊχνών χρήσης και η διαπιστωμένη σκόπιμη με
τατροπή του κομματιού με δευτερογενή επεξεργασία (retouche) μπορούν να 
επιβεβαιώσουν. Τα προϊόντα αυτά κατανέμονται σε φολίδες, λεπίδες και 
μικρολεπίδες, διαχωρισμός που ανταποκρίνεται σε συμβατικά τεχνομορφο- 
λογικά κριτήρια, που στόχο τους έχουν να τονίσουν τις διαφορές μήκους- 
πλάτους μεταξύ των προϊόντων, ή διαφορετικά τη σαφή τάση επιμήκυνσης 
ορισμένων προϊόντων σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση του πλάτους 
τους.

Ένα ποσοστό των παραπάνω προϊόντων είναι δευτερογενώς επεξεργα
σμένα (retouched), αποδεικνύοντας μέσα από τη μετατροπή της αρχικής 
μορφής του απολεπίσματος τον προορισμό τους για εργαλειακή χρήση. 
Οι εργαλειακοί τύποι που προκύπτουν με τον τρόπο αυτό, μέσα από τεχνο- 
μορφολογικά κριτήρια, διαφοροποιούνται άμεσα από τα εργαλεία a pos
teriori, δηλαδή αυτά που φέρουν ίχνη χρήσης διακριτά μόνο κάτω από το 
φακό του μικροσκοπίου.

Οι κατηγορίες των δευτερογενώς επεξεργασμένων προϊόντων στο σύ
νολο των αναοκαφικών τομών επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που είχαν 
ήδη διαπιστωθεί κατά τη μελέτη της τομής 464.1. Έτσι, παρατηρείται πλή
θος εργαλείων με συνεχή πλευρική δευτερογενή επεξεργασία, με αφαιρέ
σεις κοντές και κάθετες, απότομες, ή ημιαπότομες ως προς την κλίση τους, 
κατασκευή μεμονωμένων εγκοπών (notches), και πραγματοποίηση εκτο- 
μών (truncations), σε φολίδες και λεπίδες. Σύνθετα εργαλεία με χρησιμο
ποίηση συνδυασμών των παραπάνω τύπων παρατηρούνται σε περιορισμένο 
αριθμό. Υψηλό είναι το ποσοστό των ξέστρων, «όψεως» (grattoirs, end scra
pers) και «πλάγιων» (racloirs, side scrapers), εργαλείου με ονομασία ψευδο- 
λειτουργική, που στην ουσία ανταποκρίνεται σε ποικιλία χρήσεων. Ελά
χιστες είναι οι αιχμές που βρέθηκαν στον οικισμό, με «πόδι» ή χωρίς, σχη
ματισμένες με κοντές δίπλευρες ή μονόπλευρες αφαιρέσεις, που δεν καλύ
πτουν ολόκληρη την επιφάνεια του εργαλείου. Αντίθετα, είναι σημαντικά 
τα εργαλεία a posteriori που βρέθηκαν στον οικισμό, με στίλβη χρήσης 
κατά μήκος επιμήκους ακμής, συχνά δευτερογενώς επεξεργασμένης. Τα 
εργαλεία αυτά συμβατικά αποκαλούνται «δρεπάνια» εξαιτίας της χρήσης 
που υποβάλλει η διαδικασία σχηματισμού της ορατής μακροσκοπικά στίλ- 
βης τους, αφού η τελευταία αυτή δημιουργείται κατά την επαφή της πρώ
της ύλης με φυτικά προϊόντα με μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο, όπως 
τα δημητριακά (silica gloss).

Όσον αφορά στα εργαλεία a posteriori, εξίσου σημαντική είναι η πα
ρουσία «σχισμένων» προϊόντων (pieces escquillèes, splintered pieces) με 
κάθετα σχισίματα στην επιφάνειά τους, για τα οποία κατά γενική παραδο



χή γίνεται η υπόθεση ότι προκαλούνται από βίαιη χρήση (Mazière G.* 
1984: 182-187).

III. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν τα υπολείμματα της απολεπι- 
στικής διαδικασίας (waste products, déchets qe taille), που περιλαμβάνουν 
τόσο τα κομματάκια της πρώτης ύλης που «πετάγονται» από τον πυρήνα 
τη στιγμή του αποχωρισμού του κανονικού απολεπίσματος, φολίδας ή 
λεπίδας, και βέβαια δεν φέρουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός απο
λεπίσματος, όσο και θραύσματα απολεπισμάτων που παράχθηκαν εξαιτίας 
χρήσης ή απόρριψης και δεν είναι πλέον δυνατή η αποκατάσταση της αρ
χικής μορφής τους. Το μικρό ποσοστό αντιπροσώπευσης των προϊόντων 
αυτών, συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πιθανόν να ο
φείλεται στο γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατή η συστηματική χρήση ξε
ρού κόσκινου για το σύνολο του χώματος της ανασκαφής, διαδικασία 
που, ωστόσο, είναι απαραίτητη για τη διάσωση των αρκετά μικρών ευρη
μάτων, όπως τα υπολείμματα της απολέπισης.

2.2. Οι πυρήνες: Η μελέτη του συνόλου των πυρήνων της Θέρμης Β 
επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μας είχε ήδη δώσει η εξέταση των πυρή
νων της τομής 464.1 (Γραμμένος κ.ά., 1990: 257-58). Οι πυρήνες χωρίζονται 
ως προς τη γενική μορφολογία τους σε πυρήνες που διατηρούν ένα κανο
νικό γεωμετρικό σχήμα, κατά τη διαδικασία της απολέπισης, και σε αυ
τούς που δεν ακολουθούν κανονικά γεωμετρικά πρότυπα. Στους πρώτους 
κατατάσσονται πυρήνες κωνικοί ή πινακοειδείς για λεπίδες ή μικρολεπί- 
δες. Οι πυρήνες αυτοί δεν βρίσκονται σε μικρό αριθμό και χαρακτηρίζο
νται από πολύ καλή εκμετάλλευση της πρώτης ύλης μέσα από τη διατήρηση 
της παραλληλίας των αρνητικών των προϊόντων που επιτρέπει την αδιά
σπαστη συνέχεια της απολέπισης. Οι επιφάνειες κρούσης είναι συνήθως 
λείες, ή εν μέρει με φλοιό, χωρίς να διακρίνονται εμφανή ίχνη προετοιμα
σίας της απολέπισης (διαμόρφωση του άκρου της στεφάνης του πυρήνα 
για τον ευκολότερο αποχωρισμό του κομματιού). Οι κατευθύνσεις απολέ
πισης είναι συνήθως πάνω από μία, για τους ακανόνιστους πυρήνες, συχνά 
δύο ή τρεις, για αντίστοιχο αριθμό επιφανειών απολέπισης. Παρατηρείται 
αλληλοδιαδοχή των επ’φανειών κρούσης και απολέπισης, μεταβολή, δη
λαδή, μιας επιφάνειας απολέπισης σε επιφάνεια κρούσης και αντίστροφα. 
Σημαντικό τμήμα των επιφανειών κρούσης δεν διατηρεί πια την αρχική του 
μορφή εξαιτίας της μετατροπής αυτής. Στο μεγαλύτερο βαθμό τους οι πυ
ρήνες συνδυάζουν ανάμικτη παραγωγή φολίδων-λεπίδων, ή φολίδων-λε- 
πίδων-μικρολεπίδων, και σπάνια εξειδικεύονται στην παραγωγή λεπίδων- 
μικρολεπίδων. Μια τέτοια τάση εξειδίκευσης της παραγωγής παρατηρή
θηκε μόνο σε σχέση με μικρό αριθμό περιπτώσεων κωνικών ή πινακοειδών
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πυρήνων Οι περισσότεροι πυρήνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο εγκα
τάλειψης ή σε στάδιο μη φυσικής εξάντλησης της πρώτης ύλης, με εμ
φανή τα αρνητικά αποτυχημένων προσπαθειών αποχωρισμού προϊόντων 
και καταστροφής των σημείων κρούσης. Η τεχνική αυτή αδυναμία δεν είναι 
μάλλον ασύνδετη με τη χαμηλή ποιότητα της πρώτης ύλης. Σπάνιες είναι 
οι περιπτώσεις των εξαντλημένων πυρήνων (exhausted nucleus; και αυτές 
συσχετίζονται με καλής ποιότητας πρώτη ύλη και πυρήνες κανονικών γε
ωμετρικών προτύπων.

2.3. Οι τεχνικές: Μετά από εξέταση των μακροσκοπικά παρατηρού
μενων μορφολογικών χαρακτηριστικών ιχνών, που δημιουργεί ο τρόπος 
αποχωρισμού του εργαλείου από τον πυρήνα (βολβοειδές τμήμα, σημείο 
εφαρμογής της δύναμης κρούσης, δακτύλιοι συμπίεσης, κυματισμοί διά
δοσης της δύναμης κρούσης, τύπος .<βάσης» (talon), περίγραμμα των προϊό
ντων κ.ά.), πιστοποιήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης δύο τεχνικών: 1) άμεση 
κρούση με σκληρό κρουστήρα και 2) έμμεση κρούση. Η τεχνική της πίε
σης αναγνωρίστηκε ως πιθανότητα για μία ή δύο περιπτώσεις πυρήνων 
μικρολεπίδων από «ίασπι», με πολύ καλή παραλληλία των ακμών των προϊ
όντων τους (πυρήνες «ραβδωτοί», nucleus cannelés), καθώς και για τα προϊό
ντα του οψιανού, πρώτης όλης που συνήθως δουλεύεται με την τεχνική της 
πίεσης. Η εύρεση σημαντικού αριθμού κρουστήρων ανάμεσα στα λίθινα 
αντικείμενα της ανασκαφής, σε συνδυασμό με το μεγάλο πάχος και τους 
διογκωμένους βολβούς και κογχοειδή των μεγάλων φολίδων των πρώτων 
σταδίων συντέλεσε στην υιοθέτηση της άποψης ότι η άμεση κρούση με 
σκληρό κρουστήρα αποτελούσε τεχνική απαραίτητη για την έναρξη της 
διαδικασίας απολέπισης (στάδιο I). Κατά τη διάρκεια της προχωρημένης 
απολέπισης (στάδιο II) παρατηρήθηκε η εφαρμογή και των δύο τεχνικών 
που προαναφέρθηκαν. Όσον αφορά στην άμεση κρούση με μαλακό κρου
στήρα, σημειώνεται ότι δεν παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικά ίχνη της 
τεχνικής αυτής ανάμεσα στα προϊόντα της Θέρμης Β. Η άποψη αυτή, ωστό
σο, διατυπώνεται με κάθε επιφύλαξη, αφού είναι γενικά παραδεχτό ότι τα 
ίχν.| που δημιουργεί η διαφοροποίηση του είδους του κρουστήρα κατά την 
άμεση κρούση δεν είναι πάντα εύκολα διακριτά (Tixier I., 1982: 13-22). 
Στοιχείο που συντέλεσε στην υιοθέτηση της προτεραιότητας του σκληρού 
κρουστήρα είναι η εύρεση αρκετών λίθινων σφαιρικών κρουστήρων με 
εμφανή ίχνη χρήσης (κρούσης, συντριβής) στα ανασκαφικά στρώματα.

Συνοψίζοντας κάποια ερμηνευτικά συμπεράσματα για το χαρακτήρα 
της λιθοτεχνίας της νεολιθικής Θέρμης τονίζονται ως βασικές εξηγητικές 
παράμετροι η τοπική προέλευση του μεγαλύτερου μέρους των πρώτων υλών 
σε συνδυασμό με τη γρήγορη εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού πυρήνων και
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την έλλειψη εξειδίκευσης κατά την παραγωγή των εργαλείων. Όπως ήδη 
έχει υπογραμμιστεί (Σκουρτοπούλου Κ., 1990), η «σπάταλη», κατά μία έν
νοια, μεταχείριση της πρώτης όλης είναι πιθανό ότι είναι ενδεικτική περιο
δικής και όχι μόνιμης απολεπιστικής δραστηριότητας. Έτσι, σε επίπεδο 
διακοινοτικό, η τοπική προέλευση της πρώτης ύλης σημειοδοτεί την ύπαρ
ξη ανάλογου δικτύου παραγωγής εργαλείων, που η πιθανή ύπαρξή του θα 
μπορούσε να ανιχνευτεί για το σύνολο των νεολιθικών θέσεων της κεντρι
κής Μακεδονίας, και σε συσχετισμό με τις χωρ.κές παραμέτρους οριζό
ντιας μετακίνησης, που έχουν προταθεί για τις θέσεις αυτές (Ανδρέου Σ., 
Κωτσόκης Κ., 1986).

Κατά δεύτερο λόγο, σε επίπεδο ενδοκοινοτικής ανάλυσης, η επιβε
βαίωση της ύπαρξης όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας απο
λεπισμένων εργαλείων (προμήθεια πρώτων υλών, παραγωγή απολεπισμά- 
των και μετατροπή τους σε εργαλεία), με βάση τα αντίστοιχα προϊόντα, 
καθώς και η εύρεση μεγάλης ποσότητας προϊόντων στα λιθόστρωτα δά
πεδα του οικισμού, αποτελούν θετικές ενδείξεις ως προς το χαρακτηρισμό 
των συγκεκριμένων χώρων ως χώρων εργαστηριακής δραστηριότητας.

Τέλος, όσον αφορά στην ανίχνευση των ανταλλακτικών δικτύων λιθο- 
τεχνικών προϊόντων, η παρουσία υλ,ικών μη τοπικής προέλευσης είναι ιδι
αίτερα περιορισμένη. Ενώ πρόκειται για υλικά ποιοτικά πολύ ανώτερα των 
τοπικών, ο μικρός βαθμός παρουσίας τους και η έλλειψη εξειδικευμένων, 
τεχνομορφολογικών προτύπων από τα προϊόντα που τα αντιπροσωπεύουν 
συνηγορούν αρνητικά υπέρ της συστηματικής συμμετοχής του οικισμού 
σε εκτεταμένο δίκτυο διακοινοτικών ανταλλαγών όσον αφορά στη λιθοτε- 
χνική παραγωγή.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΊANNOY Λ Η

Η νεολιθική Θέρμη Β: Τα δεδομένα από τα οστά των ζώων 
(Ανασκαφική περίοδος 1989)

Η παρουσία των ζώων σε αρχαίους οικισμούς και η πολυσήμαντη 
σχέση τους με τον άνθρωπο έχει μελετηθεί, αναλυθεί και εξηγηθεί σε διά
φορα επίπεδα. Κοινό σημείο όλων των «επιστημονικών» μελετών είναι το 
ύστατο ενδιαφέρον για την ίδια την ανθρώπινη φύση. Μελετάμε τα ζώα, 
για να κατανοήσουμε την ανθρώπινη σοφία, την ανθρώπινη ενστικτώδη 
συμπεριφορά και το πώς αυτή εξελίχθηκε (Broadhurst, 1963), γιατί, κατά 
τον Durkheim, «...κάθε άτομο έχει διπλή φύση· δύο όντα συνυπάρχουν μέ
σα του, ο άνθρωπος και το ζώο» (Durkheim, 1915: 134). Στις κοσμογονικές
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θεωρίες αφθονούν ιστορίες θεϊκών παρεμβάσεων με μορφή ζώου ή μέσω 
ειδικών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων ορισμένων ζώων. Στην ελληνική 
μυθολογία, για παράδειγμα, ανθρώπινες και ζωικές μορφές εναλλάσσονται, 
συγχωνεύονται, παρατίθενται και συμπράττουν με τέτοιο τρόπο που κανείς 
δυσκολεύεται να αποδεσμεύσει το ανθρώπινο μεγαλείο από τη ζωική του 
υπόσταση. Και τούτο, γιατί ο άνθρωπος πιστεύεται πως συμμετέχει στη 
φύση του ζώου, αν και αυτή η συμμετοχή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 
(Durkheim, 1915). Το σχήμα και η μορφή των ζώων που απεικονίζονται 
υπήρξαν αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού εξίσου σημαντικό όσο 
και ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Αυτή ακριβώς είναι και η άλλη πλευρά 
στην «προεπιστημονική» παρατήρηση των ζώων, οι πρακτικές, δηλαδή, 
συνέπειες της κοινωνικής τους ζωής. Η εξημέρωση και επιλεκτική αναπα
ραγωγή ενός είδους εξαρτάται, εκτός των άλλων, και από τις ιδιότητες που 
είναι πιο επιθυμητές, όπως, για παράδειγμα, η αφοσίωση του σκύλου. Αυτές 
οι ιδιότητες αποτελούν χαρακτήρες συμπεριφοράς και δεν προσδιορίζουν 
το πώς μοιάζουν τα ζώα—αν και η μορφολογία είναι σημαντικός παρά
γοντας για την οικονομική, κυρίως, εκμετάλλευσή τους— αλλά το τι κά
νουν. Διότι τα ζώα έχουν κοινωνική ζωή όπως ακριβώς και ο άνθρωπος' 
αυτό που δεν έχουν είναι «πολιτισμό», αλλά, πάλι, ο «πολιτισμός» περι
γράφει την ανθρώπινη αντίληψη των ανθρώπινων πραγμάτων από ανθρώ
πους.

Ο προσδιορισμός των σχέσεων ανθρώπων και ζώων στην ιστορική- 
επιστημονική τους διάσταση, από την άλλη μεριά, είναι βαθύτατα επη
ρεασμένος από την ευρύτατα διαδεδομένη καρτεσιανή διχοτόμηση σώ
ματος και πνεύματος, που, κατ’ επέκταση, οδήγησε στην ακραία θέση ότι 
όλα τα ζώα εκτός από τον άνθρωπο είναι φυσικές μηχανές (natural machi
nes). Πράγματι, ο Descartes (1911) θεωρούσε τα ζώα ως αυτοποιημένα, δίχως 
βούληση όντα (mindless automata). Στη δυτική, τουλάχιστον, σκέψη η 
«ζωώδης» φύση περιορίζεται σ’ αυτό που περιγράφει ο Descartes ως σώμα, 
ενώ η «ανθρώπινη» είναι η ζωτική προσθήκη σ’ αυτό το σώμα. Αυτή ακρι
βώς φαίνεται πώς ήταν και η θέση του Marx (1964), όταν ταξινόμησε σ’ 
αυτή τη βάση τα εξημερωμένα ζώα δίπλα στα πιο πρωτόγονα εργαλεία θε
ωρώντας τα ως όργανα του ανθρώπινου έργου (Marx, 1930).

Τρεις δεκαετίες πριν ο Leslie White (1959) έγραφε πως ο άνθρωπος 
είναι ον μοναδικό, το μόνο είδος που έχει πολιτισμό. Και ότι, εξ ορισμού, 
άνθρωπος και πολιτισμός γεννήθηκαν ταυτοχρόνως. Σήμερα, οι έννοιες 
«φύση» και «πολιτισμός» έχουν αποκτήσει τόσο διαφορετικές υποστάσεις, 
που πολλοί επιστήμονες, επειδή τις αντιλαμβάνονται διαφορετικά, έχουν 
νιώσει την ανάγκη επανορισμού τους.

Έτσι, για τον επιστήμονα που ερευνά τη φύση στο εργαστήριό του,
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«φύση» γίνεται οτιδήποτε μπορεί να ερευνηθεί σε συνθήκες εργαστηρίου 
κάτοι από τον έλεγχο του επιστήμονα, πράγμα που γι’ αυτόν αντιπροσωπεύει 
ολόκ?.ηρη τη φύση (Noske, 1989).

Αντίθετα, για τον περιβαλλοντολόγο τα μόνα ζώα που ενσωματώνουν 
τη «φύση» είναι εκείνα που μπορούν να ταυτισθούν με την άγρια (= μη ε
ξημερωμένη) πανίδα, σαν μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Τα ζώα που 
έχουν περάσει από το στάδιο της εξημέρωσης και χρησιμοποιούνται από 
τον άνθρωπο δεν μπορούν πλέον να αναφέρονται ως «φύση» (Noske, 1989, 
Ingold, 1984).

Έτσι, τα εξημερωμένα ζώα στον προϊστορικό οικισμό της Θέρμης Β, 
και σε κάθε οικισμό, δεν αντιπροσωπεύουν πλέον αυστηρά το φυσικό κό
σμο, καθώς το «περιβάλλον» τους ταυτίζεται περισσότερο με ένα σύστημα 
πολιτισμικών παρά φυσικών κανόνων. Βέβαια, το εξαιρετικά μικρό ποσο
στό των οοτών άγριων ζώων που βρέθηκαν στον οικισμό αυτό (0,81 %), 
μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, πρακτικά σημαίνει πως το κυνήγι ως οικονο
μική ασχολία ήταν μάλλον ασήμαντο. Τούτο δεν θα έπρεπε να ερμηνευθεί 
αντιπαραθετικά’ η παρουσία περιορισμένου αριθμού άγριων ζώων δεν ση
μαίνει ότι ο φυσικός κόσμος απομονώθηκε από ένα πολιτισμικά οριζόμενο 
σύστημα, αλλά, μάλλον, ότι ένα μέρος από τις λειτουργίες του πρώτου εν
σωματώθηκε στις λειτουργίες του δεύτερου, έγινε, δηλαδή, «κοινωνική» 
πράξη (Ingold, 1986).

Γενικές παρατηρήσεις επί των δεδομένων
Κατά την ανασκαφική περίοδο 1989 ήρθαν στην επιφάνεια 1.000 πε

ρίπου οστά από έξι τομές (Πίν. I).
Το μεγαλύτερο μέρος των οστών αυτών (62,25 %), είτε ακεραίων, είτε 

τμημάτων, ταυτίστηκε με ακρίβεια κατά είδος. Τα είδη που αντιπροσωπεύο
νται είναι αίγες (Capra hircus), πρόβατα fOvis ari es), βοοειδή (Bos taurus), 
χοίροι (Sus scrofa) και σκύλοι (Canis familiaris). Βρέθηκαν επίσης δύο φά
λαγγες ελάφου (Cervus elaphus), ένα μετατάρσιο και μία ωλένη ζαρκαδιού 
(Dama dama), καθώς και ένας βραχίονας κουναβιού (Meies meles). Τα υ
πόλοιπα οστά (37,75%) κατατάχθηκαν σε γενικές κατηγορίες ανάλογα με 
το μέγεθος του ζώου το οποίο πρέπει να ανήκαν. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο 
για δύο κυρίως λόγους: 1) ένα αρχαιοζωολογικό υλικό περιλαμβάνει ένα 
μεγάλο ποσοστό θρυμματισμένων οστών (κυρίως τμήματα αυλοειδών οστών 
και οστών κρανίου/ σε ορισμένες περιπτώσεις η οχέση των ταυτισίμων 
και αταύτιστων οστών αποτελεί ένδειξη συγκεκριμένων οικονομικών δρα
στηριοτήτων (Uerpmann, 1973), και 2) ακόμα και τόσο γενικές κατατάξεις 
έχουν στατιστική σημασία κυρίως, όταν η μελέτη ενός οστεολογικού συ



416 Ευτ. Γιαννούλη

νόλου περιλαμβάνει το συσχετισμό του με άλλες κατηγορίες ευρημάτων 
και τη θέση τους στο χώρο του οικισμού.

Ένα σημαντικό στάδιο στην αρχαιοζωολογική ανάλυση είναι ο προσ
διορισμός των διαφόρων αξιών των ειδών που αντιπροσωπεύονται και το 
πώς εκτιμάται κάθε φορά c οικονομικός τους ρόλος. Τούτο γίνεται με δια-

464-1 464-11 46 4-II! 464-111/IV 465-1 465-1V Συνολον

Οστά κρανίου 165 141 38 24 67 16 451

Οστά Kopuo-v 240 119 24 37 78 39 537

Συνολον 405 260 62 61 145 55 988

ΠΙΝΑΚΑΣ I: Αριθμός ανασκαφεί’των οστών κατά τομή

φόρους μεθόδους ποοοτικοποίησης, είτε των ανατομικών στοιχείων, είτε 
των ίδιων των ειδών βάσει των οστών που έχουν βρεθεί στην ανασκαφή 
και που έχουν ταυτισθεί με το καθένα. Η ακριβέστερη εκτίμηση των α
ξιών αυτών βασίζεται κατ’ εξοχήν στη σωστή εκτίμηση των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες το υλικό συσσωρεύθηκε και διατηρήθηκε στην κα
τάσταση που το παραλαμβάνει ο ειδικός για μελέτη ( = ταφονομία). Γι’ 
αυτόν και μόνο το λόγο θα ήταν αφελές να υποθέσουμε πως μεγαλύτερος 
αριθμός οστών από ένα είδος αποδεικνύει την οικονομική του υπεροχή.

Οι παραδοσιακοί τρόποι ποσοτικοποίησης που χρησιμοποιούνται είναι 
δύο: 1) το NISP (Number of Identifiable Specimens= Αριθμός Ταυτισί- 
μων Οστών), που δηλώνει τον ακριβή αριθμό οστών, ακεραίων και τμη
μάτων, που ήρθαν στην επιφάνεια και που ο αρχαιοζωολόγος ήταν σε θέση 
να ταυτίσει, και 2) το ΜΝΙ ("Minimum Number of Individuals=EAà%mTOÇ 
Αριθμός Ζώων), που δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό ζώων από κάθε είδος, 
στα οποία τα ανασκαμμένα οστά πρέπει να ανήκαν. Τούτο επιτυγχάνεται 
διαχωρίζοντας τα πλέον πολυάριθμα ανατομικά στοιχεία που βρέθηκαν σε 
δεξιά και αριστερή πλευρά και χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο αριθμό 
σαν τη μονάδα υπολογισμού του (White, 1953).

Στον υπολογισμό του ΜΝΙ τεράστιο ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον 
οποίο ο αρχαιοζωολόγος μεταχειρίζεται στατιστικά τα τμήματα οστών. 
Επειδή ένα οστεολογικό σύνολο απαρτίζεται κυρίως από τμήματα και όχι 
από ακέραια οστά, ο τρόπος που αυτά ενσωματώνονται στη στατιστική 
ανάλυση είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: α) τα 
τμήματα, δηλ. τα θρυμματισμένα οστά, μπορούν να αγνοηθούν παντελώς, 
οπότε και ot τιμές του ΜΝΙ εμφανίζονται τεχνητώς ελαττωμένες· β) να κα
ταγραφούν σαν ακέραια ανατομικά στοιχεία, οπότε και οι τιμές του ΜΝΙ
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αυξάνονται και πάλι τεχνητώς, ή γ) να καταγραφούν σαν κλάσματα ακε
ραίων οστών που είναι και η πλέον ασφαλής, στατιστικά, λύση. Για πα
ράδειγμα, στην περίπτωση που έχουμε 5 ακεραίους και 3 θριμματισμένους

464-1 464-11 464-ΙΙΙ 464111/IV 465Τ 465-1V Σύνολο

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 99

(43.81%)

87

(50.88%)

7

(13.72%)

12

(30.00%)

36

(33.96%)

8 249

(38.09%) (40.99%)*

(25.20%)**

ΧΟΙΡΟΙ 47 36 17 17 61 5 183

(20.80%) (21.05%) (33.34%) (42.50%) (57.55%) (23.81%) (29.76%)*

(18.52 %)**

ΒΟΟΕΙΔΗ 66 16 18 5 2 4 111

(29.20%) (9.36%) (35.29%) (12.50%) (1.89%) (19.05%) (18.05%)*

(11.24%)**

ΣΚΙΆ 01 12. 32 9 4 6 4 67

(5.31 %) (18.71%) (17.65%) (10.00%) (6.56%) (19.05%) (10.89%)*

( 6.78%)**

ΕΛΑΦΟΕΙΔΗ Ο

(0.88%)

0 0 1

(2.50%)

1

(0.94%)

0 4

(0.65%)*

(0.41%)**

Κ0Ϊ1ΤΑΒΙ 0 0 0 1

(2.50%)

0 0 1

(0.16%)*

(0.10%)**

Σύνολον 226 171 51 40 106 21 615

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)*

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Υπολογισμός του NISP όλων των ειδών κατά τομή 
* ποσοστό επί του συνόλου των ταντισθέντων κατά είδος οστών 

** ποσοστό επί του συνόλου των μελετηθέντων οστών

αστραγάλους, εννοείται από την ίδια πλευρά, τα τρία αυτά τμήματα μπο
ρούν να καταγραφούν κλασματικά, ανάλογα με το μέγεθος στο οποίο δια
σώζονται, π.χ. Υ2, Υ3 και Υ3 ενός ακεραίου αστραγάλου. Αν θέλουμε να υ-

27
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πολογίσυυμε πόσα ζώα αντιπροσωπεύονται, η πρώτη μέθοδος που αγνοεί 
τα τμήματα, μας δίνει 5 ζώα, η δεύτερη που τα καταγράφει ως ακέραια οστά 
μας δίνει 8 ζώα, ενώ η τρίτη μας δίνει 7 (5+0,50+0,33+0,33 = 6,16, δηλ. 7, 
αφού στρογγυλεύεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό).

Είναι ολοφάνερο από τους Πίνακες II και III ότι ιο είδος που κυριαρ
χεί στη νεολιθική Θέρμη είναι τα αιγοπρόβατα. Από τα 68 τουλάχιστον

464-1 464-11 464-ΙΙΙ 464-111/IV 465-1 465-1V Iw.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 7 10 1 2 8 2 30

(43.75%) (55.55%) (20.00%) (25.00%) (50.00%) (40.00%) (44.12%)

ΧΟΙΡΟΙ 3 3 2 2 5 2 17

(18.75%) (16.67%) (40.00%) (25.00%) (31.25%) (40.00%) (25.00%)

ΒΟΟΕΙΔΗ 3 2 1 1 1 0 8

(18.75) (11.11%) (20.00%) (12.50%) (6.25 %) (11.76%)

ΣΚΎΛΟΙ 1 3 1 1 1 1 8

(6.25%) (16.67%) (20.00%) (12.50%) (6.25%) (20.00%) (11.76%)

ΕΛΑΦΟΣ 2 0 0 0 0 0 2

(12.50%) (2.94%)

ΖΑΡΚΑΔΙ 0 0 0 1 1 0 2

(12.50%) (6.25%) (2.94%)

ΚΟΤ1ΤΑΒΙ 0 0 0 1

(12.50%)

0 0 1

(1.48%)

Σόνολον 16 18 5 8 16 5 68

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (10000%)

ΠΙΝΑΚΑΣ III: Υπολογισμός του ΜΝΙ όλων των ειδών κατά τομή

ζώα, στα οποία ανήκαν τα 615 οστά που ταυτίσθηκαν με ακρίβεια κατά 
είδος, τα 30 ήταν πρόβατα και αίγες, τα 17 χοίροι και τα 8 βοοειδή. Αντι
προσωπεύονται επίσης 8 σκύλοι, 4 ελαφοειδή και 1 κουνάβι.

Βέβαια, ένα είδος που κυριαρχεί σε έναν οικισμό δεν αποδεικνύει την 
οικονομική του υπεροχή, διότι οι αξίες που προσδίδονται σε ένα ζώο δεν
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είναι πάντα οικονομικές. Υπάρχει σχέση και καμιά φορά αντιπαράθεση 
της οικονομικής αξίας ενός είδους και των προνομίων που απολαμβάνει 
(π.χ. η αγελάδα στις μωαμεθανικές κοινωνίες) ή που αποδίδει (π.χ. η κοι
νωνική αξία ενός είδους διαμορφώνει συχνά τις κοινωνικές σχέσεις και 
οικονομικές υποχρεώσεις των μελών μιας κοινωνίας). Τα ζώα, λοιπόν, μπο
ρεί να είναι είτε προμηθευτές τροφής και πρώτων υλών, είτε πηγές εξουσίας 
(Cranstone, 1969).

Η συχνότητα των οστών ενός συγκεκριμένου είδους επομένως δεν 
εξαρτάται μόνον από τα προϊόντα ή τις αξίες για τις οποίες εκτρέφεται, 
αλλά και από την ανάγκη υλικού για την κατασκευή εργαλείων. Δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε, επίσης, ότι τα ζώα των οποίων το κρέας δεν προορίζε
ται για άμεση κατανάλωση, αλλά αποθηκεύεται και γι’ αυτόν το λόγο ξη
ραίνεται στον ήλιο, γίνεται παστό ή καπνιστό, τυγχάνει διαφορετικής με
ταχείρισης και, κατά συνέπεια, τα οστά τους δεν θρυμματίζονται ούτε τόσο 
πολύ, ούτε κατά τον ίδιο τρόπο.

Η πανίδα της Θέρμης Β
Η οικονομία της νεολιθικής Θέρμης είναι μικτή οικονομία. Η κατα

νομή των ζώων κατά ηλικίες παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτήν της 
προηγούμενης ανασκαφικής περιόδου. Τα αιγοπρόβατα αντιπροσωπεύονται 
κατ’ εξοχήν από ενήλικα ζώα (Πίν. IV), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η 
γαλακτοκομική παραγωγή δεν ήταν το πρωτεύον προϊόν αυτών των ζώ-

A = 0 - 2 μηνών 0 ζώα

B = 2 - 6 μηνών 0 ζώα

C = 6 - 12 μηνών 1 ζώο ( 7.69%)

0 = 1-2 ετών 3 ζώα (23.08/1)

E = 2 - 3 ετών 1 ζώο ( 7.69%)

F =; 3 - 4 ετών 2 ζώα (15.39)

G = 4 - 6 ετών 4 ζώα (30.77%)

Η = 6 - 8 ετών 1 ζώο ( 7.69%)

I = 8 - 10 ετών 1 ζώο ( 7.69%)

ΓυνολοΥ 13 ζώα (100.00%)

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Το ΜΝΙ των αιγοπροβάτων κατά ομάδες ηλικιών υπολογισμένο 
από τις κάτω γνάθους (μέθοδος Payne, 1984)
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ων αλλά συμπλήρωνε αυτήν των αγελάδων. Φαίνεται πως ούτε τα πρό 
βατα ούτε οι αίγες στη Θέρμη εκτρέφονταν ειδικά για γάλα ή κρέας- μάλ
λον οι κτηνοτρόφοι του οικισμού συνεδύαζαν την παραγωγή κρέατος και 
ερίου και, πιθανώς, χρησιμοποιούσαν το γάλα τους για ειδικές καθημερινές 
ανάγκες. Όπως και στην προηγούμενη περίοδο τα νεογέννητα ζώα μέχρι 
την ηλικία των 6 μηνών (κατηγορίες A και Β) δεν αντιπροσωπεύονται ούτε 
από μία γνάθο. Οι πρώτες σφαγές γίνονται μετά την ηλικία των 6 μηνών. 
Επί πλέον το μεγαλύτερο απόλυτο ποσοστό σφαγών παρατηρείται στην 
κατηγορία G που αντιστοιχεί στην ηλικία μεταξύ 4 και 6 ετών, πράγμα που 
σημαίνει ότι αρκετά από τα ζώα του οικισμού εκτρέφονταν για το μαλλί 
τους.

Οι χοίροι αποτελούν το δεύτερο πολυάριθμο είδος και οι ηλικίες τους 
υπολογίστηκαν από τις κάτω γνάθους τους με τη μέθοδο των Bull και

0 - 7 μηνών 1 ζώο ( 6.252)

7 - 11 μηνών 3 ζώα (18.75%)

11 - 19 μηνών 3 ζώα (13.752)

19 * 23 μηνών 4 ζώα (25.002)

23-31 μηνών 2 ζώα (12.50%)

31 - 35 μηνών 2 ζώα (12.50%)

> 35 μηνών 1 ζώο ( 6.25%)

Σώνολον 16 ζώα (100.002)

ΠΙΝΑΚΑΣ V : Το ΜΝΙ των χοίροιν υπολογισμένο από τις κάτω γνάθους

Payne (1982) (Πίν. V). Οι αναπαραγωγικές ικανότητες αυτών των ζώων 
είναι τόσο μεγάλες που η σφαγή τους σε πολύ νεαρές ηλικίες δεν δημιουρ
γεί προβλήματα αντικατάστασής τους και, έτσι, αποτελούν μια πολύ ση
μαντική και σχετικά σταθερή πηγή κρέατος.

Τέλος, τα βοοειδή αντιπροσωπεύονται με μικρό αριθμό οστών, αλλά οι 
διασωζόμενες γνάθοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη νεαρών ζώων. Ενώ ο κύ
ριος σκοπός των βοοειδών είναι η παραγωγή γάλακτος για κατανάλωση, 
τα μικρά ζώα (δηλαδή τα αιγοπρόβατα) εκτρέφονται κυρίως για παραγωγή 
κρέατος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος συν
δυάζει βοοειδή και αιγοπρόβατα, όπως φαίνεται να συμβαίνει στη Θέρμη.

Η σφαγή ενός ζώου, εκτός από καθαρά οικονομικούς λόγους, μπορεί 
να έχει και συμβολική σημασία. Η σφαγή ενός μικρού ζώου, βεβαίως, δεν
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είναι φορτισμένη με οικονομική αξία ίση με αυτήν μιας αγελάδας, διότι η 
ισορροπία παραγοιγής-αναπαραγωγής του διαταράσσεται λιγότερο. Τα αι
γοπρόβατα πολλαπλασιάζονται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό απ’ ό,τι τα 
βοοειδή (Dani και Hjort, 1976) και το κενό που αφήνει ένα σφαγμένο ζώο 
μπορεί να καλυφθεί σχετικά γρήγορα. Επί πλέον μικρά ζώα σφάζονται ευ
κολότερα για «επισκέπτες», μικρές τελετές και κρέας. Το κρέας που απο
δίδει μια τέτοια σφαγή δεν είναι περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί να κατανα
λωθεί από μία οικογένεια μέσα σε δύο μέρες, ή να αποθηκευθεί χωρίς πολ
λές προετοιμασίες.

Στην περίπτωση που το κρέας αποτελεί σημαντικό προϊόν, η καλύτερη 
ηλικία για τη σφαγή ενός ζώου είναι αυτή κατά την οποία νεαρά αρσενικά 
ζώα, ίσως και ευνουχισμένα, φθάνουν τους 18 μήνες. Στην περίπτωση που 
τα γαλακτοκομικό προϊόντα είναι πιο σημαντικά, η σφαγή ζώων επικεντρώ
νεται στις νεαρές ηλικίες· βεβαίως, όταν έχουμε αιγοπρόβατα, ιδίως σε 
τόσο μεγάλα ποσοστά όπως εδώ, είναι λογικό να υποθέσουμε πως τα προ
ϊόντα των αιγών και αυτά των προβάτων, αν και σε γενικές γραμμές τα ίδια, 
δεν είχαν την ίδια αξία. Η αναλογία αιγών-προβάτων είναι 1:0,71 (τιμές 
ΜΝ1)· από τα 30 ζώα που ταυτίστηκαν, τα 5 ανήκαν σε πρόβατα και τα 7 
σε αίγες, ενώ τα υπόλοιπα 18 δεν μπόρεσαν να διαχωρισθούν.

Οι αίγες είναι πιο αποτελεσματικοί παραγωγοί γάλακτος απ’ ό,τι τα 
πρόβατα, καμιά φορά 50 % -100 % περισσότερο (Stauffer, 1965). Το γάλα 
των προβάτων είναι πολύ παχύ και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες 
(Dahl και Hjort, 1976). Περιέχει επίσης υψηλότερο ποσοστό βιταμίνης C 
απ’ ό,τι το γά/.α των βοοειδών ή των ανθρώπων. Το γάλα των αιγών πλη
σιάζει περισσότερο αυτό των ανθρώπων και γι’ αυτό είναι πιο εύπεπτο 
(French, 1970).

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως το γάλα και το κρέας δεν καταλαμβά
νουν ίσα μέρη στη δίαιτα ενός πληθυσμού όλον το χρόνο. Κατά κανόνα 
κρέας καταναλώνεται περισσότερο και κατ’ εξοχήν την εποχή που η από
δοση σε γάλα είναι χαμηλή. Έχει παρατηρηθεί ότι το κρέας είναι συχνά 
το πρωτεύον προϊόν της «ξηρής» εποχής, ενώ το γάλα αποτελεί το κύριο 
προϊόν της «υγρής» εποχής. Οι διάφορες παραλλαγές που έχουν επίσης 
παρατηρηθεί οφείλονται στο μέγεθος της συνεισφοράς των αγροτικών 
προϊόντων στη δίαιτα ενός πληθυσμού. Επομένως, ο συνδυασμός διαφο
ρετικών ειδών για τα ίδια προϊόντα μάλλον και όχι η εκτροφή ενός είδους 
ειδικά για κάποιο προϊόν είναι η πιο ασφαλής, οικονομικά, πρακτική. 
Για παράδειγμα οι Dahl και Hjort (1976) αναφέρουν ότι στα τροπικά, του
λάχιστον, κλίματα οι αίγες δίνουν γάλα κατά την εποχή ξηρασίας, όταν 
το γάλα των αγελάδων λιγοστεύει.

Επί πλέον η συμπλη ρωμ.ατικότητα των ειδών και των προϊόντων τους
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καθιστά τον κτηνοτρόφο λιγότερο «τρωτό» απ’ ό,τι θα ήταν, αν εξέτρεφε 
μόνο ένα κύριο είδος. Το πλεονέκτημα των αιγοπροβάτων έναντι των βο
οειδών είναι ότι πολλαπλασιάζονται με μεγαλύτερο ρυθμό. Όμως ο αριθ
μός τους μπορεί να ελαττωθεί απότομα από αρρώστιες και ξηρασίες. Η 
σύνθεση και το μέγεθος του κοπαδιού απετελούν τιμές ευμετάβλητες και 
οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα κοπά
δια από βοοειδή, από την άλλη μεριά, παρουσιάζουν λιγότερες διακυμάν
σεις ως προς το μέγεθος και τη σύνθεσή τους, αλλά πολλαπλασιάζονται 
με αργότερο ρυθμό.

Το μέγιστο μέγεθος ενός κοπαδιού ενός συγκεκριμένου είδους εξαρτά- 
ται από πολλούς παράγοντες, όπως: 1) τη διαθεσιμότητα τροφής, 2) την 
απόσταση που χωρίζει κάθε οικογένεια-νοικοκυριό (household), 3) την τα
χύτητα με την οποία μετακινείται το κοπάδι, 4) την απόσταση μεταξύ τιον 
πηγών του νερού, 5) την εργατική δύναμη που απαιτείται, 6) τη συγκεκρι
μένη «ράτσα» των ειδών που εκτρέφονται, 7) τη συχνότητα με την οποία 
πρέπει να ποτίζεται ένα ζώο, 8) το είδος της προστασίας που χρειάζεται 
από άγρια θηρία ή άλλους επιδρομείς, και 9) τοπογραφικούς παράγοντες, 
οι οποίοι μπορεί π.χ. να περιορίσουν τη νομή ή και την μετακίνηση των 
ζώων ακόμα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η κατανομή των οστών στο χώρο του οικισμού
Τα είδη που αντιπροσωπεύονται σε έναν οικισμό δεν σφάζονται με τον 

ίδιο τρόπο ή για τον ίδιο λόγο και γι’ αυτό η συχνότητα των ανατομικών 
τους στοιχείων δεν είναι η ίδια. Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα οστά που 
ανασκάφηκαν στη Θέρμη ήταν θρυμματισμένα, γεγονός που εξηγείται είτε 
επειδή πολλά οστά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εργαλείων, είτε 
επειδή σπάστηκαν για το μεδούλι τους. Πράγματι, κατά κανόνα οι κάτω 
γνάθοι όλων των ζώων που βρέθηκαν, εκτός από αυτές των σκύλων, είναι 
σπασμένες κατά μήκος του κάτω μέρους τους, κάτω ακριβώς από τη γραμμή 
της ρίζας των δοντιών, σημείο που είναι πολύ πλούσιο σε μεδούλι. Το ίδιο 
παρατηρείται και στα μακριά οστά του κορμού (μηρούς, βραχίονες, κνή
μες, κερκίδες και μεταπόδια). είναι σπασμένα με τρόπο που δηλώνει ότι 
χρησιμοποιήθηκαν στην κουζίνα για το μεδούλι τους.

Επειδή, λοιπόν, τα οστά ενός ζώου μετά τη σφαγή του τυγχάνουν δια
φορετικής μεταχείρισης, η συχνότητα ή σπάνις διαφόρων ανατομικών 
στοιχείων ή ακόμα και συγκεκριμένων ειδών στο χώρο του οικισμού απο
τελεί ένδειξη ορισμένων, τουλάχιστον, δραστηριοτήτων ή συνηθειών των 
κατοίκων του οικισμού. Ο Πίνακας VI παρουσιάζει την απλή αριθμητική 
παρουσία των ανατομικών στοιχείων που βρέθηκαν στη Θέρμη το 1989, 
είτε ολόκληρα, είτε τμήματα. Αυτά τα οοτά αντιπροσωπεύουν τρεις μεγάλες
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4641 464-11 464-111 464111/IV 465-1 465-IV Συν.

(1) Σπόνδυλοι 17 15 5 2 5 3 47

(DBoayiovrs 11 13 3 5 3 4 39
(1)Κεοκίδε3 12 4 2 5 4 0 27

(1)Ωλένε3 5 1 1 1 3 0 11
(ΠΩιιοπλάιεί 24 13 1 3 21 1 63

(1)Λεκάνε3 15 5 0 1 9 1 31

(2) Μηροί 7 2 2 2 0 0 13
(2)Kvmi8S 8 8 2 1 6 1
(2)Πεοόνε3 0 1 0 0 0 0 1
(2)Οσχά κοανίου'* 48 24 11 3 11 4 ιοί
(2)Κάτω γνάθοι’*·’" 42 69 18 15 24 4 172

(2)Μεμονιοιιένα δόντια 79 104 19 19 54 11 286

(2)Πλευρά 21 15 0 5 7 · 7 55
ίϊ)Τiifiiuiîii ννάθων 38 13 8 2 2 1 64

(2)Κ.έραχα 7 1 5 1 1 3 18

(2)Ανιυ γνάθοι** 5 20 0 0 17 5 47

(3)Οστ. καρπό υ-χαοσού 13 9 0 0 0 0 22
(3)Πιέρνε3 4 2 0 0 1 0 7

(3)Αστράναλοι 2 2 0 0 1 0 5

(3)ΐάλαννε3 7 6 1 0 0 1 15

(3)Μεταπόδια 5 1 1 1 0 5 17

Συνολον 370 332 79 66 169 51 1067

ΠΙΝΑΚΑΣ VI: Αριθμητική αναλογία των ταντισθέντων ανατομικόν στοιχείων 
(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία το κάθε ανατομικό 
στοιχείο ανήκει' βλ. Πίν. VII) * εκτός γνάθων **οι γνάθοι αντιπροσωπεύονται με αριθμούς 

πον αντιστοιχούν στα δόντια που σωζόντουσαν πάνω σε κάθε γνάθο
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κατηγορίες ανάλογα με χην ποσότητα κρέατος που φέρουν (Uerpmann, 
1973): 1) η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα οστά της σπονδυλικής στή
λης, τα άνω άκρα, την ωμοπλάτη και τη λεκάνη· αυτά είναι τα μυώδη μέρη 
του σώματος με τη μεγαλύτερη απόδοση κρέατος. 2) η δεύτερη κατηγορία 
περιλαμβάνει τα κάτω άκρα, τα οστά του κρανίου που περιέχουν το μυαλό, 
τις κάτω γνάθους που περιέχουν τους μυς και τη γλώσσα, τα πλευρά και το 
στέρνο- η απόδοση σε κρέας αυτών των οστών είναι μεσαία. 3) τέλος, η 
τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα οστά της ουράς και τα οστάρια του καρ
πού και του ταρσού που φέρουν πολύ μικρή ποσότητα κρέατος και συνή
θως εγκαταλείπονται στον τόπο της σφαγής, εάν αυτή γίνεται μακριά από 
τον οικισμό (Πίν. VII).

464-1 464-11 464411 4644ΙΜΥ 4654 4654V Συν.

Κατηγορία (1) 84 51 12 17 45 9 218

(28.87%) (22.37» (20.00%)(36.17%) (39.13%) (22.50%) (27.91%)

Κατηγορία (2)+ 176 153 46 29 68 25 497

(60.48%) (67.10%) (76.67%) (61.70%) (59.13%) (62.50%) (63.64%)

Κατηγορία (3) 31 24 2 1 2 6 66

(10.65%) (10.53%) (3.33%) (2.13%)(1.74%) (15.00%) (18.45%)

Σΰνολον 291 228 60 47 115 40 731

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%)

ΠΙΝΑΚΑΣ VII: Διαχωρισμός των οστών ανάλογα με τψ απόδοσή τους σε κρέας 
* δεν περιλαμβάνονται τα μεμονωμένα δόντια

Για τη σωστή ερμηνεία των Πιν. VI και VII χρειάζεται να επισηιιαν- 
θεί ότι οι τρεις κατηγορίες που αναφέρονται δεν αντιπροσωπεύουν μόνο 
τρεις βαθμίδες απόδοσης κρέατος, αλλά τρία διαφορετικά στάδια στην προε
τοιμασία και κατανάλωσή του. Τούτο εξηγείται από το ότι συνήθως τα οστά 
ενός σφαγμένου ζώου πετιούνται σε τρία στάδια: α) αμέσως μετά τη σφαγή, 
πράγμα που σημαίνει πως το ζώο διαμελίζεται και τα οστά που έχουν το 
πιο λίγο κρέας αποχωρίζονται από τα άλλα- β) κατά την προετοιμασία της 
τροφής, και γ) μετά το φαγητό.

Όταν ένα ζώο σφάζεται, μεταφέρεται στην περιοχή της κουζίνας, όπου 
το μυαλό και η γλώσσα αφαιρούνται από το κρανίο, τα εντόσθια από την 
κοιλιά, και τα αυλοειδή οστά, αφού αφαιρεθεί το κρέας τους, βράζονται για
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το μεδούλι τους. Το στάδιο της προετοιμασίας της τροφής είναι εκείνο 
κατά το οποίο γίνεται ο μεγαλύτερος θρυμματισμός των οστών.

Βέβαια, το κατά πόσον αυτά τα τρία στάδια μπορούν να ταυτισθούν 
με ακρίβεια εξαρτάται από το διαχωρισμό αυτών των δραστηριοτήτων 
στο χώρο του c ικισμού, καθώς και από την αναγνώριση ειδικού χώρου 
για απορρίματα. Στη Θέρμη η κατηγορία (3) αντιπροσωπεύεται από ένα 
πολύ μικρό ποσοστό (8,45%), πράγμα που μπορεί να ερμηνευθεί με δύο 
τρόπους: 1) η σφαγή των ζώων γινόταν σε μέρος εκτός του οικισμού (ή, 
τουλάχιστον, εκτός του ανασκαμμένου χώρου του οικισμού) και τα οστά 
αυτά εγκαταλείπονταν επί τόπου, 2) τα οστά της 3ης κατηγορίας πετιούνται 
σε ειδικούς χώρους-λάκκους απορριμάτων που, όμως, δεν έχουν ταυτισθεί 
μέχρι στιγμής.

Η κατηγορία (2) περιέχει το 63,64% των ταυτισθέντων ανατομικών 
στοιχείων, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά 
αυξημένο, γιατί βασίζεται σε τιμές NISP' το κρανίο ενός ζώου μπορεί να 
έχει θρυμματισθεί σε 20, 30 ή 40 τμήματα, τα οποία έχουν μετρηθεί ως ακέ
ραιες μονάδες. Επίσης περιλαμβάνει όχι τις γνάθους που έχουν βρεθεί, 
αριθμητικά, αλλά τον αριθμό των δοντιών που διατηρούσαν πάνω τους.

Τέλος, η κατηγορία (1) που αντιστοιχεί στα πιο πλούσια σε κρέας 
οστά αντιπροσωπεύεται με ποσοστό 27,91 %. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα 
ποσοστά δεν είναι σταθερά σε όλες τις τομές· τουλάχιστον στις τομές 464- 
III/IV και 465-1 η κατηγορία (1) φθάνει σχεδόν το 40%, η δε κατηγορία (3) 
πέφτει σε ποσοστό κατά μέσο όρο 2%.

Επειδή όλα τα ζώα δεν σφάζονται, ούτε τα οστά τους χρησιμοποιούνται 
με τον ίδιο τρόπο, η συσχέτιση αυτών των κατηγοριών με τα είδη που ταυ
τίσθηκαν μας δίνει ορισμένες ενδιαφέρουσες ενδείξεις για το διαχωρισμό 
των δραστηριοτήτων των κατοίκων της νεολιθικής Θέρμης στον ανασκαμ
μένο χώρο.

Η τομή 464-1 χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση σπασμένων 
γνάθων και κρανίων χοίρων, ενώ οι ακέραιες γνάθοι στην ίδια τομή είναι 
ελάχιστες. Ταυτίζεται ο χώρος αυτός, λοιπόν, με το στάδιο της προετοιμα
σίας της τροφής, κατά την οποία τα κόκαλα του κρανίου σπάζονταν για 
το μυαλό, τη γλώσσα κλπ.

Στην τομή 464-ΙΙ την πλειοψηφία κατέχουν οι γνάθοι αιγοπροβάτων, 
αλλά και η παρουσία των σκύλων είναι ιδιαίτερα τονισμένη. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ οι κάτω γνάθοι των τριών κύριων οικιακών 
ειδών είναι σπασμένες για το μεδούλι τους, όλες οι γνάθοι των σκύλων 
είναι ακέραιες, ένδειξη ότι οι σκύλοι δεν χρησιμοποιούνταν για τροφή.

Η τομή 464-ΙΙΙ περιέχει πολύ λίγα οστά κρανίου και γνάθους, ενώ φαί
νεται πως ταυτίζεται με το μέρος των βοοειδών. Συγκριτικά ένα μεγάλο
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μέρος των οστών αυτής της τομής (κυρίως σπόνδυλοι και αυλοειδή οστά) 
ανήκουν σε βοοειδή ή σε μεγάλου μεγέθους ζώα. Αξιοσημείωτη είναι η έλ
λειψη οστών της 3ης κατηγορίας από την ίδια τομή, καθώς και από την τομή 
464-III/IV. Τέλος, η τομή 465-1 παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση 
οστών ωμοπλάτης και, κατά δεύτερο λόγο, λεκάνης και περιέχει σχεδόν 
αποκλειστικά γνάθους και οστά κρανίου χοίρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
από τα 54 μεμονωμένα δόντια που βρέθηκαν στην τομή, τα 11 μόνο ανήκαν 
σε αιγοπρόβατα (20,37 %), ενώ τα υπόλοιπα 43 (79,63 %) ανήκαν σε χοί
ρους. Η υψηλή συχνότητα οστών ωμοπλάτης και λεκάνης ανεβάζει το πο
σοστό της κατηγορίας (1) σε 39,13% έναντι των άλλων κατηγοριών στην 
ίδια τομή. Η τομή 465-TV δεν έδωσε αξιοσημείωτα συμπεράσματα.

Τόσο στο ενδοκοινοτικό, όσο και στο διακοινοτικό επίπεδο ανάλυσης 
η ανασκαφή του οικισμού αυτού προσφέρει ευρείες δυνατότητες, αφενός 
εξαιτίας της μορφολογίας του, αφετέρου εξαιτίας του πλήθους των οικιστι
κών στρωμάτων που ανακαλύφθηκαν. Η Θέρμη Β ανήκει στην ομάδα των 
εκτεταμένων ή «ανοιχτών» νεολιθικών οικισμών, η κατοίκηση των οποίων, 
δηλαδή, επεκτείνεται οριζοντίως και όχι καθέτως, όπως συμβαίνει με τις 
τούμπες. Η σκόπιμη αυτή πρακτική συνδέεται με πολιτιστικούς παραμέ
τρους που έχουν συζητηθεί εκτενώς από τους Ανδρέου και Κωτσάκη (1987). 
Στο διακοινοτικό επίπεδο, λοιπόν, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στις διαφο
ρετικές τυχόν χρήσεις της οικιακής πανίδας μεταξύ «ανοιχτών» και «κλει
στών» οικισμών της ίδιας περιόδου.

Επί πλέον, τα πυκνά οικιστικά στρώματα αποκαλύπτουν σημαντικές 
λεπτομέρειες της εσωτερικής οργάνωσης και χρήσης του οικισμού. Ο συ
σχετισμός του αρχαιοζωολογικού υλικού με τα υπόλοιπα ευρήματα από 
ασφαλή αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως τα πολυάριθμα δάπεδα και λιθόστρω
τα που έχουν βρεθεί, καθώς και η συγκριτική ανάλυση των οστών που συν
δέονται με αυτά τα δάπεδα στις διάφορες τομές αποτελούν τους επόμενους 
στόχους της ανάλυσης του οστεολογικού αυτού υλικού. Ήδη έχουν ταυ- 
τισθεί από την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο δύο «τροφοπαρασκευα- 
στικές» κατασκευές με μεγάλο αριθμό οστών ζώων και ένας ενιαίος και 
ομοιογενής ) ιθοστρωμένος χώρος που καταλαμβάνει την έκταση των το
μών 464-ΙΗ και 464-IV με μεγάλο αριθμό λίθινων και οστέινων εργαλείων. 
Αν υποθέσουμε ότι η εσωτερική διάρθρωση ενός οικισμού σχετίζεται με 
παράγοντες που έχουν άμεσο κοινωνικό περιεχόμενο, τότε η μελέτη των 
οστών των ζώων μπορεί να συμβάλει θετικά στον προσδιορισμό τους, γιατί 
ο υλικός πολιτισμός που συνδέεται με την τροφή και, επομένως, τα ίδια τα 
ζώα «...αντιπροσωπεύουν μια συστηματική μεταμόρφωση των στοιχείων 
που δομούν μια κοινωνία» (Barker και Gamble, 1985: 19).
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Τα νεολιθικά ειδώλια της Θέρμης Β (αναακαφικές περίοδοι 1987 και 1989)

1. Θεωρητική αντιμετώπιση
Μέσα στα πλαίσια της θεώρησης των ανασκαφικών ευρημάτων προ

ϊστορικών οικισμών σαν συνόλου μαρτυριών για τις ανθρώπινες δράστη · 
ριότητες, τα στοιχεία που δεν μπορούν να ορισθούν σαν ενδείξεις καθαρά 
τεχνοκρατικών ή τροφοπαραγωγικών, χρηστικών γενικά πλευρών της ζωής 
παραμένουν ανερμήνευ;α. Αν ξεχωρίσομε όσα αντικείμενα φαίνεται ότι 
μπορούν να φορεθούν ή να αναρτηθούν, ερμηνεύοντάς τα δηλαδή σαν κο
σμήματα, εξαρτήματα ένδυσης ή περίαπτα, και πάλι με βάση κριτήρια που 
σε μας φαίνονται αυτονόητα, μένει μια κατηγορία υλικού που, έστω και αν 
δεν μπορεί να αναχθεί με πιθανότητες επιτυχίας σε αναγνωρίσιμους ορθο
λογιστικούς κύκλους, ούτε, χωρίς τον κίνδυνο αυθαιρεσίας, σε υπερφυσικές 
(θρησκευτικές) σφαίρες, όμως δεν μπορεί και να αγνοηθεί. Πρόκειται για 
τα ειδώλια, τη μικρογραφική τρισδιάστατη αναπαράσταση της έμψυχης 
και άψυχης πραγματικότητας.

Η τεχνική φυσικά ενυπάρχει στα αντικείμενα αυτά, εφόσον κατασκευά
στηκαν με κάποια μέθοδο και ξεκινώντας από κάποιο υλικό. Η δυνατότητα 
πρακτικής χρησιμότητας επίσης συνυπάρει σε κάποιο βαθμό, όταν πρό
κειται ταυτόχρονα για αγγείο ή εργαλείο. Επειδή όμως έχομε να κάνομε 
με «εικάσματα» σε μικρή κλίμακα, που υπάρχουν και σε φυσικό μέγεθος, 
οι απόπειρες ερμηνείας οδηγούν αναπόφευκτα στο χώρο του συμβόλου, 
της φαντασίας και του υποκατάστατου. Για να περιορισθεί λοιπόν όσο γί
νεται περισσότερο το ενδεχόμενο πλάνης, τα κριτήρια που θα χρησιμοποιη
θούν στη μελέτη τους πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντικειμενικά. 
Εννοείται ότι η ίδια τους η επιλογή είναι εκ των πραγμάτων υποκειμενική, 
αλλά το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με κάθε αρχαιολογικό υλικό.

Αν ξεκινήσομε με αυτό το σκεπτικό, μπορούμε να διαφοροποιήσομε 
τα ειδώλια σε κατηγορίες, όχι αποκλειστικά και μόνο με βάση τα προφανέ
στερα κριτήρια—όπως είναι η ύλη και η τυπολογία—, αλλά και πέρα από 
αυτά, με βάση τον τρόπο κατασκευής, την επιλογή του θέματος, τον τρόπο 
απεικόνισής του, τα ενδεχόμενα ίχνη χρήσης, τη διατήρηση, τον τόπο και 
τρόπο εύρεσης.

2. Τα ειδώλια της Θέρμης Β

Μέχρι τώρα ο οικισμός της Θέρμης Β έδωσε δεκαέξι πήλινα ειδώλια, 
που προέρχονται από τις φάσεις II (δύο αντικείμενα, 12,50%), ΙΙΙα (ένα 
αντικείμενο, 6,25 %) και κατά πλειοψηφία ΙΙΙβ (εννέα αντικείμενα, 56,25%),
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ενώ τέσσερα άλλα (25 %) είναι επιφανειακά (φάση I) ή προέρχονται από 
το μάρτυρα 464-III/IV, χωρίς να είναι δυνατό να υπαχθούν με βεβαιότητα 
σε κάποια φάση. Η τομή 464-1 έδωσε έξι αντικείμενα (37,5%), η τομή 
464-11 τέσσερα (25 %; και οι τομές 464-Ι1Ι και 464-TV μαζί με το μάρτυρα 
464-III/IV έξι (37,5%) (β>. Πίν. I και III;.

Τομή
Φάση

Σύνολο

I II Ilice ΙΙΙβ ?

464- I Ια 2α,1ζ,1αγ,1
ομ

6
(37,5%)

464- II Ια 3α 4
(25,0%)

464- III Ια 1
(6,25%)

464- IV Ια; Κ 2
(12,5%)

464 - 
III/IV

3ομ 3
(18,75%)

Σύνολο 1
(6,25%)

2
(12,5%)

Ι
(6,25%)

9
(56,25%)

3
(18,75%)

16

ΠΙΝΑΚΑΣ I: Κατανομή των ειδωλίων της Θέρμης Β ανά τομή και φάση 
(α=ανθρωπύμορφο ειδώλιο' ζ —ζωόμορφο ειδώλιο' αγ=αγγείο' ομ. — ομοίωμα)

Τα περισσότερα (εννέα) ειδώλια είναι ανθρωπόμορφα (56,25%), δύο 
είναι ζωόμορφα (12,5 %), ένα αγγείο (6,25 %) και τέσσερα (25 %) είναι ομοι
ώματα (βλ. Πίν. II). Και οι τέσσερις αυτές βασικές θεματικές κατηγορίες 
έχουν βρεθεί στη φάση ΙΠβ, ενώ οι άλλες φάσεις έδωσαν μόνο ανθρωπό
μορφα ειδώλια. Και οι τέσσερις έχουν επίσης βρεθεί στην τομή 464-1, ενώ 
ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια προέρχονται από την τομή 464-IV, 
μόνο ομοιώματα από το μάρτυρα 464-III/IV καί μόνο ανθρωπόμορφα από 
τις άλλες τομές.

Επειδή ο αριθμός των ειδωλίων της Θερμ ης είναι περιορισμένος, οιεσ- 
δήποτε σχετικές παρατηρήσεις πρέπει να μη θεωρηθούν τελειωτικές, 
αλλά σαν υποθέσεις που πρέπει να επαληθευθούν στη συνέχεια.
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θέμα
Φάση

Σύνολο

I II Ilice mp ?

ανθρωπόμ
ορφα

1 2 1 5 9
(56,25%)

ζωόμορφα 2 2
(12,5%)

αγγεία 1 1
(6,25%)

ομοιωματ
α

1 3 4
(25,0%)

Σύνολο 1 2 1 9 3 16

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Κατανομή των ειδωλίων της Θέρμης Β ανά θέμα και φάση

3. Κατασκευαστικά

Τα ειδώλια της Θέρμης κατασκευάστηκαν από καστανό, κοκκινωπό 
ή φαιό πηλό, ή, στη φάση II, και από υπόλευκο. Η εξωτερική επιφάνειά 
τους είναι γκρίζα, γκριζοκόκχινη ή φαιά. Στη Θέρμη μαρτυρείται σίγουρα 
για την ώρα, για την κατασκευή των ανθρωπόμορφων ειδωλίων, η τεχνική 
των πυρήνων—δηλαδή ενός ή πολλών βώλων πηλού που πλάθονται σε 
πρώτο στάδιο και καλύπτονται μετά με στρώμα πηλού—ενώ δεν έχομε πολ
λά στοιχεία για τη λεγάμενη τεχνική του εσωτερικού κενού, εκτός αν θεω
ρηθεί σαν δείγμα της το πόδι ΜΕ 9 (Πίν. 3: 3,6)· διατηρούνται στο εσωτε
ρικό του τρεις κοιλότητες που μπορούν να θεωρηθούν είτε σαν τα «αρνη
τικά» πήλινων πυρήνων που είχαν πλασθεί χωριστά και συνενωθεί στη 
συνέχεια, δηλ. με την τεχνική των πυρήνων, οπότε θα είχαμε πολλούς πυ
ρήνες ήδη για το ένα μόνο πόδι, είτε, το πιθανότερο, σαν δείγμα χαμέ
νων (οργανικών) σκελετών - πυρήνων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλάσιμο 
με την τεχνική του εσωτερικού κενού (πρβ. Χουρμουζιάδης, 1973: οελ. 
33 κ.ε.).

Στην τεχνική των πυρήνων (πρβ. Χουρμουζιάδης, 1973: σελ. 36-40 
και εικ. 4-5) ο διαμελισμός σε πόδια, κεφάλι και κορμό, δηλαδή ο αριθμός 
των αναγκαίων πυρήνων, είναι φυσικό να γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όσο 
μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις του ειδωλίου, και όσο αυτό είναι περισσό-
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τερο φυσιοκρατικό, πράγμα που δείχνει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να είχε 
σχέση με τις τεχνικές δυσκολίες του πλασίματος και του ψησίματος. Συ
νήθως στη Θέρμη έχομε δύο συμμετρικούς πυρήνες για το κάτω μέρος του

Φάση Τομή Πάσα Ειδώλιο

I 464-1V 003 ΜΕ 1

II 464-1 005 χωρίς αριθμό

464-11 024 ΜΕ 12

111 α
464-111 027 ΜΕ 42/1

ΙΙΙβ

464-1

076 ΚΕ 215
138 ΜΕ 9
139 ΜΕ 10
150 ΜΕ 40

ΚΕ

464-11
046

ΜΕ 8

ΜΕ 13
052 ΜΕ 20

464-1V 031 ΜΕ 4

? 464-111/1V 008
ΜΕ 9

ΜΕ 10
010 ΜΕ 20

Σύνολο 16

ΠΙΝΑΚΑΣ III. Κατανομή των ειδωλίων της Θέρμης Β ανά φάση, τομή και πάσα

σώματος, από τη μέση μέχρι την άκρη των ποδιών, και έναν πυρήνα για το 
πάνω μέρος μαζί με το κεφάλι, όσον αφορά τα ανθρωπόμορφα ειδώλια, ενώ 
τα ζωόμορφα αποτελούνται από έναν πυρήνα που πλάθεται με τρόπον, ώστε 
να δημιουργούνται αποφύσεις που θα αποτελόσουν το κεφάλι και τα πόδια. 
Από ένα μόνο κεντρικό πυρήνα-βώλο αποτελούνται και τα πολύ σχηματικά
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ειδώλια, όπως το κωδωνόσχημο ΜΕ 40 (Πίν. 3: 4, 7), ενώ το μικρογραφικό 
αγγείο και τα ομοιώματα ΜΕ 10 (δύο αντικείμενα) (Πίν. 3:13, 14) θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί ότι πλάσθηκαν με την τεχνική του συμπαγούς όλου 
(πρβ. Χουρμουζιάδης, 1973: σελ. 32-33). Τα σωζόμενα τμήματα από ομοι
ώματα σπιτιών (;) ΜΕ 9 και ΜΕ 20 (Πίν. 3: 9-10, 12) δεν δείχνουν να έχουν 
συγκολληθεί περισσότερες από μία μάζες πηλού, πράγμα που θα ήταν 
όμως αναγκαίο, π.χ. για να σχηματισθούν οι διάφορες πλευρές της στέγης 
ή οι τοίχοι, εφόσον δεν επρόκειτο για χαμηλούς τοίχους του λεγάμενου 
τύπου ομοιώματος «εσωτερικού σπιτιού».

Οι πυρήνες, αφού πλαστούν χωριστά, συγκολλούνται μεταξύ τους (Πίν. 
2: 1-14), καλύπτονται στη συνέχεια με στρώμα πηλού (φάσεις II και ΙΙΙα). 
Σε μια περίπτωση (Πίν. 3: 1-2) (φάση ΙΙΙβ) μισοκαθιστού (βλ. παρακάτω) 
ειδωλίου τα μέλη ενώθηκαν με γόμφους (ξυλαράκια;) που διαπερνούσαν 
οριζόντια πέρα ως πέρα στο ύψος των γοφών τους δυο συμμετρικούς πυρή
νες του κάτω μέρους του οώματος, από τους οποίους σώζεται ο ένας, αφού 
διατηρείται μόνο το μισό κάτω μέρος του σώματος. Η άρθρωση αυτή ανα
πλήρωνε προφανώς τεχνικές ελλείψεις. Στις άλλες δύο φάσεις, II και ΙΙΙα, 
δεν χρησιμοποιήθηκαν γόμφοι για τη συγκόλληση των πυρήνων, τουλά
χιστον όσον αφορά τα δύο κάτω μέρη από ανθρωπόμορφα μισοκαθιστά 
ειδώλια που προέρχονται μέχρι στιγμής από αυτές.

Η επιδεξιότητα των ειδωλοποιών ποικίλλει, παρά το περιορισμένο σε 
αριθμό υλικό. Η ποιότητα της ανθρωπόμορφης πλαστικής φαίνεται κάποτε 
εξαιρετική και κάποτε μέτρια στην ίδια φάση ΙΙΙβ, παρόλο που, στην ίδια 
πάντα φάση, η ζωόμορφη ειδωλοπλαστική υστερεί κατά πολύ, εσκεμμένα 
κατά τα φαινόμενα, ενώ το αποσπασματικό ομοίωμα είναι πολύ πρόχειρα 
πλασμένο και κακοψημένο και, ίσως, ατελείωτο.

Στίλβωση έχει γίνει σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως σε ανθρωπόμορφα 
ειδώλια (ΜΕ 13, 40, χωρίς αριθμό) (Πίν. 2: 3-4, 6-7, 9, 11,12, 14) και κατ’ 
εξαίρεση σε ομοιώματα (ΜΕ 9) (Πίν. 3: 12). Αλλού υπάρχει μόνο επίχρισμα 
ή η επιφάνεια έχει μείνει χωρίς επεξεργασία, όπως στα ανθρπόμορφα ει
δώλια ΜΕ 9 (Πίν. 3: 3, 6), που φέρει μόνο μια αυλάκωση, και ΜΕ 42/1 (Πίν. 
3: 10, 13), τα ζωόμορφα (ΜΕ 4 και ΚΕ 215) (Πίν. 3: 5, 8, 11) και σε μερικά 
ομοιώματα (ΜΕ 10’ και τα δύο αντικείμενα που φέρουν τον αριθμόν αυτό) 
(Πίν. 3: 13-14). Σε μερικές πάλι περιπτώσεις τα ειδώλια έχουν διακοσμηθεί 
με εγχαράξεις (ΜΕ 12, ΜΕ 13, ΜΕ 20, ΜΕ 40) (Πίν. 2: 1-8, 3: 4,7), που 
στην περίπτωση ενός ομοιώματος περιέχουν ένθετη λευκή μάςα (ΜΕ 20) 
(Πίν. 3: 9-10), ενώ σε μία άλλη περίπτωση η διακόσμηση αποτελείται από 
εμπίεστες κυκλικές κοιλότητες σε δύο παράλληλες σειρές (ΜΕ 9) (Πίν. 3: 
12). Ένα ειδώλιο φέρει πλαστική πρόσθετη διακόσμηση από κολλημένα 
δισκάρια (ΜΕ 8) (Πίν. 3: 1-2). Πριν από την εκτέλεση της καθεαυτήν δια-
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κόσμησης, πλαστικής ή εμπίεστης, χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία 
αντικείμενα σαν οδηγός πρόχειρη εγχάραξη.

Το ψήσιμο είναι γενικά καλό, εκτός από το ομοίωμα που ίσως είναι 
μισοτελειωμένο (ΜΕ 10 της τομής 464-1) (Πίν. 3: 13) και, σε μικρότερο 
βαθμό, από το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ζωόμορφο ειδώλιο ΜΕ 4, άσχη
μα ψημένο στο εσωτερικό, ίσως λόγω του μεγάλου του σχετικά πάχους 
(Πίν. 3: 11).

4. Θεματολογία καί απεικόνιση
Η επιλογή θεμάτων του νεολιθικού ειδωλοπλάστη έγινε φυσικά με 

άγνωστα σε μας κριτήρια. Κινδυνεύει έτσι να θεωρηθεί συνηθέστερο στην 
πραγματικότητα πρωτότυπο που έχει απλώς γενικά επιλεγεί συχνότερα, 
όπως είναι η γυναικεία μορφή. Η σχετική συχνότητα ενός επιλεγμένου θέ
ματος μπορεί όντως να οφείλεται σε υποκειμενικούς ή γενικά συμβολι
κούς λόγους. Πρέπει να γίνει διάκριση εδώ ανάμεσα στην πραγματικότητα 
και την αναπαράστασή της, δηλ. την υλική και την εννοιολογική διάστα
ση, τη φυσική παρουσία και το συμβολισμό-φαντασία. Και φυσικά, μια 
παρουσία σε μικρογραφία μπορεί να εκφράζει τόσο ευχή ή προτροπή, όσο 
και αποτροπή.

Στη Θέρμη το θέμα άνθρωπος κυριαρχεί σαφώς μέχρι τώρα, όπως 
έχει ήδη λεχθεί (βλ. πίν. II), αλλά το φύλο είναι συνήθως άγνωστο, αφού 
σε δύο περιπτώσεις διατηρείται μόνο το κεφάλι και σε μία άλλη ένα πόδι, 
που δεν αποκλείεται να μην ήταν και ανθρώπινο. Σε μερικές περιπτώσεις 
πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για γυναίκες σε στάση μισοκαθιστή, 
αλλά στο σωζόμενο κάτω τμήμα δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση σα
φώς το αιδοίο (ΜΕ 6, 8, 42/1 και χωρίς αριθμό) (Πίν. 2: 9-14 και 3: 1-2). 
Ένα άλλο ειδώλιο σώζεται από τη μέση και πάνω, αλλά δεν δηλώνονται 
μαστοί, παρά μόνο ο ομφαλός και η ελαφρά τονισμένη κοιλιά (ΜΕ 12) 
(Πίν. 2:1-2). Ένα τελευταίο είναι σχηματικό-κωδωνόσχημο-και άφυλο (ΜΕ 
40) (Πίν. 3: 4-7).

Τα ζώα είναι σπάνια· σώζονται μόνο δύο κορμοί με την αρχή του λαι
μού και των ποδιών (Πίν. 3: 5, 8, 11). Ένα μόνο αγγείο έχει επισημανθεί 
μέχρι στιγμής, και αυτό ανήκει στη συνηθέστερη κατηγορία μικρογραφι- 
κών αγγείων της Νεότερης Νεολιθικής (Marangou, 1989: tabi. 19) και ταυ
τόχρονα στην πολυαριθμότερη σε αριθμό οστράκων και μαρτυρούμενη σε 
όλες τις τομές κεραμεική κατηγορία της Θέρμης Β (τη χονδροειδή βλ. πα
ραπάνω, Ντ. Ούρεμ-Κώτσου, σ. 406-407). Τα ομοιώματα κατασκευών — κυ
ρίως σπιτιών;—είναι περισσότερα, ενώ η απουσία των ομοιωμάτων επί
πλων και φούρνων, πολυάριθμων στην Α. Μακεδονία, ίσως οφείλεται, 
τουλάχιστον ενμέρει, στον περιορισμένο αριθμό ευρημάτων και, κατά
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συνέπεια, ίσως η κατάσταση αλλάξει με τη συνέχιση της ανασκαφής 
(βλ. όμως παρακάτω).

Ο χαρακτηρισμός των ειδωλίων σαν σχηματικών ή φυσιοκρατικών 
δεν μπορεί να είναι απόλυτος, γιατί εξαρτάται από τα θεωρούμενα ως ορια
κά σημεία. Έτσι, αναμφισβήτητα μεν σχηματικότερο ειδώλιο της Θέρμης 
είναι το κωδωνόσχημο, σαν φυσιοκρατικά μπορούν να θεωρηθούν τα απο
σπασματικά κάτω μέρη σώματος, ενώ ενδιάμεση θέση μπορούν να πάρουν 
τα κεφάλια και ο κορμός με το κεφάλι. Είναι σαφές όμως ότι δεν μπορούμε 
να συγκρίνομε διαφορετικά μέρη του σόιματος μεταξύ τους, εφόσον, θεωρη
τικά τουλάχιστον, η περισσότερο ή λιγότερο πιστή προς τη φύση απόδοση 
των διαφόρων στοιχείων μπορεί να ποικίλλει στο ίδιο ειδώλιο. Δεν απο
κλείεται δηλαδή ο συνδυασμός φυσιοκρατικού κάτω μέρους με σχηματικό 
πάνω μέρος-κεφάλι ή το αντίστροφο. Τα ζωόμορφα θα μπορούσαν — σε 
σχέση πάντα με ό,τι σώζεται από αυτά—να θεωρηθούν φυσιοκρατικά, αν 
γι’ αυτό αρκεί η απεικόνισή τους ως τετραπόδων και η υποψία ότι ο λαι
μός του μεγαλύτερου μπορεί να θυμίζει βοοειδές.

Ο τονισμός ορισμένων στοιχείων μας δίνει πληροφορίες, π.χ. για την 
ένδυση, την κόμμωση, τα εξαρτήματα ή τα κοσμήματα των ανθρώπων και 
την κατασκευή των σπιτιών (στέγη;). Έμφαση έχει δοθεί στα χαρακτηρι
στικά του προσώπου — μάτια και μύτη, στην κορυφή του κεφαλιού, στην 
πλαστική διαμόρφωση της κοιλιάς και των γλουτών, στον ομφαλό, στη ζώ
νη, ενώ οι άκρες των ποδιών, εκτός μιας περίπτωσης με κάποια ένδειξη 
πέλματος, ατροφούν και το στόμα εικονίζεται και αυτό μία μόνο φορά. Φαί
νεται από την άλλη πλευρά ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν ορίζεται ευκρι- 
νώς το φύλο, ούτε καν οι μαστοί στο μοναδικό, αν εξαιρέσει κανείς το 
κωδωνόσχημο ειδώλιο, διατηρούμενο κορμό.

Τα λιγοστά στοιχεία που έχομε στη διάθεσή μας για τις αρχικές δια
στάσεις των ειδωλίων της Θέρμης επιτρέπουν την υπόθεση ότι τα ανθρωπό
μορφα αποτελούσαν τουλάχιστον τρεις ομάδες μεγέθους, με μέγιστο ύψος 
Χπλάτος αντίστοιχα περίπου 20x6 εκατοστά, 6-12x4-6 εκατοστά και 
4X2 εκατοστά, τα δε ζωόμορφα δύο, με μήκος Χπλάτος αντίστοιχα περίπου 
5X2 και 10X3,5 εκατοστά. Οι αρχικές διαστάσεις των ομοιωμάτων είναι 
βέβαια άγνωστες, αλλά τα σπίτια (;) θα μπορούσαν να έχουν μέγιστη διά
σταση από 5 μέχρι 10 εκατοστά τουλάχιστον.

5. Χρήση-διατήρηση
Ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ίχνος χρήσης οφείλεται πιθανότατα, 

σε μεγάλο ποσοστό τουλάχιστο, στον τρόπο κατασκευής. Έτσι, η διατή
ρηση των ανθρωπόμορφων ειδωλίων δείχνει ότι τα συνηθέστερα σωζόμενα 
κομμάτια είναι τα κεφάλια (ή ο κορμός και το κεφάλι), ή το μισό του κάτω
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μέρους του σώματος, από τη μέση μέχρι την άκρη του ποδιού. Πρόκειται 
δηλαδή για τους αρχικά χρησιμοποιηθέντες στο πλάσιμο πυρήνες, οι ο
ποίοι συχνά αποσπώνται από τον πυρήνα στον οποίο εφαρμόσθηκαν, δη
λαδή είτε το κεφάλι από τον κορμό ή το κάτω μέρος του σώιιατος από το ε
πάνω, είτε το μισό κάτω μέρος του σώματος από το συμμετρικό ταίρι του. 
Ταεύθραστα σημεία είναι βέβαια ο λαιμός και η μέση, ακόμα και στο κω- 
δωνόσχημο, αν θεωρήσομε ότι το σπάσιμό του τοποθετείται σε ένα από τα 
δύο αυτά σημεία. Στα ζωόμορφα σπάνε πιο εύκολα το κεφάλι και τα πόδια 
από τον κορμό. Όσο για τα ομοιώματα σπιτιών, σώζεται συχνά η γωνία, 
αφού το πάχος της είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο τείχωμα.

Ανάρτηση δεν αποδεικνύεται από τη διαμπερή οπή στο επίπεδο του 
ενός διατηρημένου γοφού ενός μισοκαθιστού ειδωλίου (ΜΕ 8) (Πίν. 3: 1-
2), εφόσον είναι πολύ πιθανό ότι ο λόγος της διάτρησης ήταν μάλλον τε
χνικός - κατασκευαστικός (βλ. παραπάνω; και όχι λειτουργικός, τουλάχι
στο με την έννοια αυτή.

6. Τα αυμφραζόμενα (context)
Αν ξεκινήσομε από τα σομφραζόμενά τους, δίνοντας έμφαση στην ορ

γάνωση και τη χρήση του χώρου, παρατηρούμε ότι τα νεολιθικά ειδώλια 
συνευρίσκονται με ορισμένες κατηγορίες υλικού και συνδυάζονται με ορι
σμένες κατασκευές, ότι σχετίζονται επομένως με την καθημερινή ζωή σε 
όλες τις φάσεις της και ικανοποιούσαν κατά συνέπεια κάποιες ανάγκες. 
Μέχρι στιγμής οι ανασκαφικές πληροφορίες από τη Θέρμη δεν βρίσκο
νται σε πολύ προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, έτσι στην προκαταρκτική 
αυτή μελέτη δεν μπορεί να γίνει ακόμη σχετική αναφορά. Μπορούμε όμως 
ήδη να διαπιστώσομε ότι τα περισσότερα ειδώλια προέρχονται από τη φά
ση ΙΙΙβ τών λιθόστρωτων ανοικτών χώρων και κατ’ εξαίρεση από τη φάση 
ΙΙΤα των δαπέδων από πηλό που ανήκαν σε κλειστούς χώρους ή από τη φάση 
II των γκρίζων επιχώσεων (βλ. πίν. Ι-ΙΙΙ).

Η ενδεχόμενη συνύπαρξη αντικειμένων της ίδιας θεματικής κατηγο
ρίας, εν προκειμένω ανθρωπόμορφων ειδωλίων ή ομοιωμάτων στην ίδια 
πάσα της φάσης ΙΙΙβ (βλ. πίν. III, πάσες 046 της τομής 464-1 και 008 του 
μάρτυρα 464-111/ IV) δεν μπορεί να θεμελιωθεί σοβαρά για την ώρα, λόγω 
των περιορισμένων στοιχείων, αλλά και επειδή ακόμη δεν έχει γίνει συ
σχετισμός των πασών και δαπέδων μεταξύ τους. Για τον ίδιο λόγο δεν 
μπορεί ακόμη να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ θεματικών κατηγοριών. Δεν 
μπορούμε επομένως να διαπιστώσομε ομαδοποίησή τους, και αυτό θα πρέπει 
να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητούμενα κατά τη συνέχιση της ανα- 
σκαφής.
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7. Θέρμη Β και Βασιλικά C

Σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη δεν επιχειρείται λεπτομερής σχε
τική χρονολόγηση των ειδωλίων της Θέρμης. Σε γενικές γραμμές, τα μέχρι 
τώρα στοιχεία δεν αντιβαίνουν στην αντιστοιχία των φάσεων II και III της 
Θέρμης με το Καράνοβο V, τους Σιταγρούς III, τη Vinca B 1 και τα Βασι
λικά C III (Γραμμένος κ.ά., 1990: σελ. 237). Η Θέρμη μοιράζεται εξάλλου 
με τα Βασιλικά την επίδραση της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και του 
πολιτισμού Vinca. Γίνεται γενική συγκριτική αναφορά ως προς το υλικό 
των Βασιλικών, αλλά το τελευταίο, καθώς και το υλικό της Κεντρικής 
Μακεδονίας, θα δημοσιευθεί συστηματικά με άλλη ευκαιρία. Πάντως, η 
αριθμητική αναλογία και η επιλογή των μεγάλων θεματικών κατηγοριών 
είναι συγκρίσιμη, τα ζωόμορφα ειδώλια είναι πολύ σπανιότερα από τα 
ανθρωπόμορφα, υπάρχουν και στους δύο οικισμούς ομοιώματα ανοικτών 
σπιτιών και από μία τουλάχιστο μικρογραφική φιάλη (Βασιλικά: Γραμ
μένος, 1991: σελ. 114, αριθ. ΜΑ 3α, πίν. 37, 3α).

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετρικοί πυρήνες από τη μέση μέχρι την 
άκρη του ποδιού των τριών ανθρωπόμορφων μισοκαθιστών ειδωλίων της 
Θέρμης απαντώνται και σε ένα ειδώλιο των Βασιλικών (Γραμμένος, 1991: 
πίν. 34, 34, φάση II). Τα πόδια με σχηματισμένο πέλμα είναι αντίθετα δύο 
τουλάχιστον στα Βασιλικά (Γραμμένος, 1991: πίν. 36, 15 και 18, φάση III). 
Τα δισκάρια χρησιμοποιούνται και στα Βασιλικά για την απόδοση κοσμη
μάτων ή εξαρτημάτων, όπως στο περίαπτο του ΜΚ 22 (Γραμμένος, 1991: 
πίν. 35, 22, φάση III). Η κύρια διαφορά, με τα σημερινά δεδομένα, είναι 
ότι το φύλο δηλώνεται πολύ συχνότερα στα Βασιλικά (Γραμμένος, 1991: 
εικ. πίν. 35, 22 και 23 και 36, 10, ίσως και πίν. 35, 19 και 36, 7, φάση III, και 
επιφανειακό, αυτόθι, εικ. 18, 129), και πάλι όμως πρόκειται για τους μαστούς 
και όχι για γεννητικά όργανα, πράγμα που συμφωνεί με τα ειωθότα του κύ
κλου Vinca. Είναι, εξάλλου, βέβαιη η απεικόνιση μιας εγκύου γυναίκας στα 
Βασιλικά (Γραμμένος, 1991: πίν. 34, 34, φάση II). Τέλος, τα σχηματικά ει
δώλια, συχνότερα στα Βασιλικά, έχουν αντίθετα με το μοναδικό — εκτός 
του κωδωνόσχημου — κορμό από τη Θέρμη, διαφοροποιημένους μαστούς, 
αλλά η απόδοση των κεφαλιών και των ματιών παρουσιάζει ομοιότητες 
(Γραμμένος, 1991: πίν. 36, 10, φάση III). Κατά πάσα πιθανότητα η εικόνα θα 
μεταβληθεί, αν βρεθεί νέο υλικό.

8. Παράλληλα στοιχεία ανάμεσα στη Θέρμη Β και άλλες περιοχές
Αν ψάξομε για μακρυνότερα παράλληλα των ειδωλίων της Θέρμης, 

χωρίς να προσπαθούμε να εξαντλήσομε το θέμα εδώ, διαπιστώνομε συγγέ
νεια εικονογραφίας, τεχνοτροπίας και τεχνικής ανάμεσα στα μισοξαπλω-
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μένα ανθρωπόμορφα ειδώλια των φάσεων II, ΙΙΙα και ΙΙΙβ, τα ζωόμορφα και 
τα πιθανά ομοιώματα σπιτιών της φάσης ΙΙΙβ και την Ανατολική Μακε
δονία (Ντίκιλι Τας Νεότερη Νεολιθική, Δήμητρα III) και τον πολιτισμικό 
κύκλο Karanovo αφενός, και ανάμεσα οτα ανθρωπόμορφα ειδώλια των φά
σεων II και ΙΙΙβ και τον πολιτισμικό κύκλο Vinca αφετέρου, χωρίς να λείπει 
τελείως η θεσσαλική επίδραση.

Η τεχνική κατ’ αρχήν της συνένωσης πυρήνων με τη βοήθεια γόμφων 
μαρτυρείται γενικά στα Σερβία (Middle Neolithic, Ridley και Rhomiopoulou, 
1972: εικ. 11-12) και το Ντίκιλι Τας (Marangou, υπό εκτύπωση) και κυρίως 
στη Δήμητρα (π.χ. Γραμμένος, 1991. πίν. 31, ΜΚ 8), αλλά και γενικά στους 
κύκλους Karanovo και Vinca (π.χ. Gradesnica, Nikolov, 1972: και Divostin, 
McPherron και Srejovid, 1988: εικ. 7.1 n-e). Η διαμπερής διάτρηση των γο
φών φαίνεται να είναι αρχαιότερη και έχει παρατηρηθεί σε λιγότερες περι
πτώσεις, όπως είναι οι γνωστές «jointed dois» του Yassa-Tépé (Karanovo 
III, Georgiev, g., 1961: εικ. 4, Ια-c πρβ. Νέα Νικομήδεια, Αρχαιότερη Νεο
λιθική, Rodden, 1964: εικ. 1). Σε άλλα πολυάριθμα παραδείγματα του κύκλου 
Vinca πρόκειται αντίθετα για πολλαπλές συνήθως διατρήσεις στους γοφούς 
και τα πόδια, αλλά και στους ώμους (π.χ. Gimbutas, 1972: εικ. 178 και πίν. 
16 (αριθ. 38), Anza IV), των οποίων η λειτουργία δεν είναι σαφής (αλλά 
βλ. Marangou, 1989). Η απλή συγκόλληση των πυρήνων χωρίς γόμφους 
είναι μεταγενέστερη, τουλάχιστο στο Ντίκιλι Τας (Néolithique Récent) 
και τη Δήμητρα (Marangou, 1989, και υπό εκτύπωση), και μάλλον αποτε
λεί τεχνική εξέλιξη, ενώ μαρτυρείται παράλληλα, αλλά σπάνια, και η τε
χνική των γόμφων.

Όσον αφορά στη θεματολογία η αριθμητική υπεροχή της ανθρώπινης 
μορφής σε σχέση με τις υπόλοιπες θεματικές κατηγορίες παρατηρείται 
και στους υπόλοιπους οικισμούς της Νεότερης Νεολιθικής (Marangou, 
1989: πίν. 16α), και πιο συγκεκριμένα στον κύκλο Vinca, όπου επίσης η 
ένδειξη του φύλου με την απεικόνιση των γεννητικών οργάνων είναι σπά
νια, ενώ οι μαστοί υπάρχουν πολύ συχνά (Tringham, 1990: σελ. 415).

Η μισοκαθιστή στάση των φάσεων κυρίως II, αλλά και ΙΙΙα και ΙΙΙβ 
της Θέρμης είναι πολύ διαδεδομένη γενικά στην Α. Μακεδονία (πλήθος 
παραδείγματα από το Ντίκιλι Τας, λιγότερα από τη Δήμητρα και τους Σι- 
ταγρούς), αλλά απαντάται και στην Anza (Gimbutas, 1972: εικ. 176-177, 
Anza IV), το Maliq, την Πελαγονία, Δυτική Μακεδονία, Νότια Βουλγαρία 
(Marangou, 1989). Αντίθετα, τα πόδια με σχηματισμένα πέλματα (Βασιλικά) 
απαντώνται συχνά στο Μάνδαλο, όπου μάλιστα τα ενωμένα πόδια διακρί- 
νονται με κατακόρυφη αυλάκωση (πρβ. ΜΕ 9) (Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, 
1987: σελ. 172, εικ. 1-5, τέλος της οικιστικής φάσης της 5ης χιλιετίας) και 
το Ovcarovo (Todorova, 1976: σελ. 116, 1-3 και 120, 1, 3).
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Μπορούμε να βρούμε ενδεχόμενα αρχαιότερα παράλληλα του κωδω- 
νόσχημου ειδωλίου της Θέρμης στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα από την Αρ
χαιότερη Νεολιθική του Προδρόμου (Χουρμουζιάδης, 1973: πίν. 16β). Σχη
ματικά κεφάλια, όπως τα ΜΕ 12 και 13 (Πίν. 2: 1-3, 6) συναντώνται στη Θεσ
σαλία (Χουρμουζιάδης, 1973: εικ. 26, κάτω δεξιά) και τη Vinca (Vasic, 1936: 
Vinca III, αριθ. 198a-c, πίν. XLI), και σε διάφορες παραλλαγές των τύπων 
Vinca (πρβλ. Neolit Centralnog Baikana 1968, πίν. Ill, αριθ. 1-5)· συνδυα
σμένα με μικρές αποφύσεις-χέρια και σχηματικό κορμό και πάλι στον κύ
κλο Vinca, για παράδειγμα από την Anza (Gimbutas, 1972: εικ. 161-163 και 
ιδίως 169, Anza IV), την Predionica (Höckmann, 1968: αριθ. 609, πίν. 26) 
και την ίδια τη Vinca (Vasic, 1936: Vinca II, πίν. LXXXII, αριθ. 307, και του 
ιδίου: Vinca III, πίν. LX, αριθ. 281, a-c).

Μια άλλη λεπτομέρεια αφορά στη διαμόρφωση της κορυφής του κε
φαλιού, όπως στο ΜΕ 20 (Πίν. 2: 5), που μπορεί να παραλλ ηλισθεί με παρα
δείγματα θεσσαλικά (Χουρμουζιάδης, 1973: εικ. 24) και Vinca, όπως είναι 
τα ειδώλια από την Crnokalacka Bara και το Medvendjak (Gimbutas, 1982: 
εικ. 15. 17 και 47). Η απεικόνιση του στόματος σπανίζει και στον κύκλο 
Vinca (εξαίρεση- Tringham, 1990: σελ. 415).

Η ζώνη εικονίζεται στη Θέρμη όχι με εγχαράξεις, όπως συμβαίνει 
συνήθως στην Α. Μακεδονία, αλλά ανάγλυφα, με επικολλημένα δισκάρια 
(Πίν. 3: 1), όπως συνηθίζεται στη Θεσσαλία, όπου όμως τα δισκάρια ή «μα- 
στίδια» δεν φαίνεται να απεικονίζουν κοσμήματα, αλλά μάλλον αποτελούν 
απλή διακόσμηση (Χουρμουζιάδης, 1973: εικ. 7 και πίν. 67 πάνω και 76, 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής), και στον κύκλο Vinca (Vasic, 1936: Vinca 
III, αριθ. 158a-c, πίν. XXXI1= Gimbutas 1982, εικ. 1). Συνδυασμός εγχά
ρακτων και πλαστικών στοιχείων για την απεικόνιση της ζώνης γίνεται 
στο Selevac (Tringham, 1990: εικ. 11.3 (a)), τη Vinca (Vasié, 1936: Vinca 
IH, πίν. XXVI, αριθ. 131, a-c=Gimbutas, 1982: εικ. 3=Letica, 1964: εικ. 3) 
και το Αχίλλειο (Gimbutas, 1990: εικ. 7.36 (2)=πίν. 7.9 (2a-b), πίν. πίν. 8.1 
(1)· φάση ΙΙΙβ και IVß). Η τεχνική αυτή των δισκαρίων χρησιμοποιήθηκε 
και στα Βασιλικά για την απόδοση περίαπτου γυναικείου ειδωλίου (βλ. 
παραπάνω).

Τα ομοιώματα ανοικτού σπιτιού μαρτυρούνται τόσο στη Μακεδονία, 
στους Σιταγρούς (Renfrew, 1986: εικ. 8.20 (a), πίν. XCV 4 και XL la-n) και 
τα Βασιλικά (Γραμμένος, 1991: πίν. 35, 20), όσο και στη Θεσσαλία (Gallis, 
1986), αλλά και στον κύκλο Karanovo γενικά, όπως στο Ovcarovo (Todo- 
rova, 1976: εικ. σελ. 54), και στον πολιτισμό Vinca, για παράδειγμα στο 
Porodin (Grbic, 1960: εικ. VIL πίν. XXXIV). Ομοίωμα στέγης μαρτυρείται 
στη Δήμητρα (Γραμμένος, 1991: εικ. 40, 382). Μακρόστενα πλακίδια (πρβ. 
ΜΕ 9) (Πίν. 3: 12), ομοιώματα ψωμιού ή κατασκευής εσωτερικού σπιτιού,
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υπάρχουν επίσης στην Α. Μακεδονία (Marangou, 1989: σελ. 320-321). Η 
προαναφερθείσα απουσία, κατά τα άλλα, ομοιωμάτων επίπλων ή φούρνων 
αντιστοιχεί πάντως με τη σχετική σπανιότητά τους στον κύκλο Vinca.

Ο στενός παραλληλισμός του υλικού της Θέρμης με τον κύκλο Vinca 
φθάνει, έστω και στο προκαταρκτικό αυτό στάδιο της μελέτης, και στον 
τομέα των συμφραζομένων. Η εύρεση ανθρωπόμορφων ειδωλίων κυρίως 
έξω από τα σπίτια, από την περιοχή ακριβώς έξω από τα όριά τους και σπά
νια μέσα σε αυτά, συμπίπτει (Letica 1964: σελ. 32). Όπως στη Θέρμη πολλά 
αντικείμενα προέρχονται από τους υπαίθριους λιθόστρωτους εργαστηρια
κούς χώρους της οικιστικής φάσης ΙΙΙβ, έτσι συχνά πρόκειται για χώρους 
εργασίας και λάκκους απορριμμάτων, όπως στη φάση Vinca Β2 και C1/C2 
του Selevac (Tringham, 1990: σελ. 400).

9. Τα ζητούμενα
Είναι νωρίς ακόμη για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε απόπει

ρες ερμηνείας και σε ακριβέστερη χρονολόγηση των ειδωλίων της Θέρμης. 
Πρέπει να προηγηθεί η λεπτομερέστερη επεξεργασία όλων των δεδομένων 
της ανασκαφής από το σύνολο των μελετητών αφενός, και η εκμετάλλευση 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, κατά μείζονα λόγο, αφού το υλικό των 
ειδωλίων καθεαυτό είναι περιορισμένο αριθμητικά, αφετέρου. Είναι προ
φανές ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αφορούν την οργά
νωση του χώρου, που αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους της 
ανασκαφής της Θέρμης (Γραμμένος κ.ά., 1990: σελ. 225 και 237).

Κατάλογος ειδωλίων1

Α. Ανθρωπόμορφα ειδώλια
1. ΜΕ χωρίς αριθμό (Πίν. 2: 9, 11, 12, 14).
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση II, στρώμα 0, πάσα 005.
Διαστάσεις: ύψος 3,55- μήκος 4,24' πλάτος 1,84· πάχος 2,05.
Περιγραφή: Τμήμα ειδωλίου από λεπτό ανοικτοκάστανο πηλό με φαιά 

επιφάνεια. Δεξιό μισό του κάτω μέρους του σώματος μισοξαπλωμένης- 
μισοκαθιστής γυναίκας που διατηρείται από τη μέση περίπου μέχρι

1. Ο κατάλογος συντάχθηκε με βάση τις θεματικές κατηγορίες. Στο εσωτερικό κάθε 
κατηγορίας ακολουθείται σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των αντικειμένων. Στην 
προέλευση αναφέρονται η τομή, η φάση, το ανασκαφικό στρώμα και η πάσα. Οι διαστά
σεις εκφράζονται σε εκατοστά. Για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας δεν ήταν 
δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο κλίμακα Munsell, έτσι τα χρώματα δίνο
νται κατά προσέγγιση.
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την άκρη του ποδιού. Για το κάτω μέρος (πόδια και κοιλιά μέχρι τη 
μέση) χρησιμοποιήθηκαν δύο συμμετρικοί πυρήνες.

2. ΜΕ 1.
Προέλευση: Τομή 464-IV, φάση, I, στρώμα 2, πάσα 003.
Διαστάσεις: ύψος 0,00- πλάτος 0,00· πάχος 0,00.
Περιγραφή: Τμήμα ανθρωπόμορφου (γυναικείου;) ειδωλίου από πηλό. 

Διατηρείται μέχρι τη μέση1.

3. ΜΕ8 (Πίν. 3: 1-2)
Προέλευση: Τομή 464-11, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 2, πάσα 046.
Διαστάσεις: ύψος-μήκος 4,76’ πλάτος 2,04’ πάχος 2,48.
Περιγραφή: Τμήμα μισοξαπλωμένου γυναικείου ειδωλίου από κοκκινωπό 

πηλό, φαιό-ανοιχτό κόκκινο στην εξωτερική επιφάνεια, που περιέχει 
ασβεστολιθικές(;) προσμίξεις. Διατηρείται το δεξιό μισό του κάτω 
μέρους του σώματος, από τη μέση μέχρι το πόδι, από το τποίο λείπει 
επίσης η άκρη. Τους γοφούς διαπερνούσε γόμφος που μπήχθηκε ορι
ζόντια στο σωζόμενο μισό και ένωνε προφανώς τους δύο συμμετρικούς 
πυρήνες του κάτω μέρους του σώματος μεταξύ τους. Οι πυρήνες αυτοί 
πλάσθηκαν πρώτα χωριστά—η εσωτερική επιφάνεια του πυρήνα που 
διατηρήθηκε είναι λεία—και καλύφθηκαν στη συνέχεια, όπως και οι 
πυρήνες του ανώτερου μέρους του σώματος που δεν διατηρούνται, με 
στρώση πηλού. Πάνω σε αυτήν, στο ύψος των γοφών, ώστε να σχημα
τίζουν ζώνη, κολλήθηκαν πεπλατυσμένα δισκάρια από πηλό, αφού πρώ
τα ορίσθηκε η θέση τους με κυκλική εγχάραξη.

4. ΜΕ 9 (Πίν. 3: 3,6)
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 2, πάσα 138.
Διαστάσεις: ύψος-μήκος 8,15* πλάτος 3,02’ πάχος 3,78.
Περιγραφή: Δεξί πόδι μεγάλου όρθιου ειδωλίου από ανοικτό καστανό-ρο- 

δόχροο πηλό που περιέχει μίκα και ασβεστολιθικές (;) προσμίξεις. 
Διακρίνονται οι θέσεις των πυρήνων του αριστερού ποδιού και του 
ανώτερου μέρους του σώματος. Κατακόρυφη αυλάκωση ξεχώριζε ε
μπρός τα δύο πόδια κοντά στο σημείο ένωσής τους.

5. ΜΕ 12 (Πίν. 2: 1-2).
Προέλευση: Τομή 464-ΙΙ, φάση II, στρώμα 4, πάσα 024.
Διαστάσεις: ύψος 4,12’ πλάτος 2,5· πάχος 1,37.

1. Πριν από την ανακοίνωση αυτή δεν ήταν δυνατό να μελετηθεί λεπτομερώς το ει
δώλιο αυτό.
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Περιγραφή: Τμήμα ειδωλίου από υπόλευκο πηλό. Σώζεται το ανώτερο μέ
ρος τους σώματος από τη μέση και πάνω. Τα μάτια αποδίδονται με 
βαθιές οριζόντιες εγχαράξεις, ελαφρά κλίνουσες προς τα κάτω. Το 
σώμα φέρει επίσης αβαθείς κατακόρυφες εγχαράξεις εμπρός και πίσω. 
Η μύτη τονίζεται, η κοιλιά και ο ομφαλός δηλώνονται με ελαφρά πλα
στική διαμόρφωση και εμπίεστη στιγμή. Θα μπορούσε να πρόκειται 
και για μέρος αγγείου.

6. ΜΕ 13 (Πίν. 2: 3, 6).
Προέλευση: Τομή 464-ΙΙ, φάση ΙΙΙβ, σρώμα 2, πάσα 046.
Διαστάσεις: ύψος 4,48- πλάτος στο ανώτερο σημείο του κεφαλιού 2,87' 

πλάτος στο σπάσιμο του λαιμού 1,8* πάχος 2,23.
Περιγραφή: Κεφάλι ειδωλίου από γκρίζο λεπτό πηλό με μαύρη επιφάνεια 

και ίχνη στίλβωσης. Το κεφάλι φαρδαίνει προς τα πάνω. Τα μάτια και 
ελαφρότερα το στόμα αποδίδονται με οριζόντιες εγχαράξεις, η μύτη 
προεξέχει. Διάκριση λαιμού και πηγουνιού δεν γίνεται στο σωζόμενο 
μέρος.

7. ΜΕ 20 (Πίν. 2: 4-5 και 7-8).
Προέλευση: Τομή 464-ΙΙ, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 2, πάσα 052.
Διαστάσεις: ύψος 2,36’ πλάτος 1,76· πάχος 1,71.
Περιγραφή: Κεφάλι ειδωλίου από ανοιχτόχρωμο κοκκινοπορτοκαλί πηλό 

με βαθιές εγχαράξεις, κατακόρυφες, που δείχνουν μάλλον τα μάτια, 
και ακτινωτές στην πλακωτή κορυφή του κεφαλιού γύρω από κε
ντρικό εμπίεστο σημείο. Η μύτη τονίζεται ανάγλυφα.

8. ΜΕ 40 (Πίν. 3: 4, 7).
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση ΙΙΙβ, πάσα 150.
Διαστάσεις: ύψος 2,35· διάμετρος βάσης 2,07.
Περιγραφή: Αποσπασματικό κωδωνόσχημο ειδώλιο από μαυροκόκκινο πη

λό με εγχάρακτη γραμμική διακόσμηση και ίχνη στίλβωσης. Λείπει 
το ανώτερο μέρος, προφανώς λαιμός και κεφάλι.

9. ΜΕ 42/1 (Πίν. 2: 10,13).
Προέλευση: Τομή 464-ΙΙΙ, φάση ΙΙΙα, στρώμα 2, πάσα 027.
Διαστάσεις: ύψος 3,4' μήκος 4,72- πλάτος 2,28" πάχος 2,6.
Περιγραφή: Τμήμα μισοκαθιστού ειδωλίου από κόκκινο πηλό που περιέχει 

κάρβουνο και ασβεστολιθικές (;) προσμίξεις. Η εξωτερική επιφάνεια 
είναι γκριζοκόκκινη, το εσωτερικό φαιό. Σώζεται ο πυρήνας του δε
ξιού, κάτω μισού του σώματος, από τη μέση μέχρι την άκρη του πο
διού και διακρίνεται η θέση του συμμετρικού αριστερού πυρήνα. Στρώ
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ση πηλού κάλυπτε τους διαφορετικούς πυρήνες. Δεν είχαν χρησιμο
ποιηθεί γόμφοι για να σταθεροποιηθούν. Η πλάτυνση κάτω από το 
πόδι του ειδωλίου δείχνει ίσως το σημείο στήριξης κατά το πλάσιμο 
ή το σημείο που ακούμπησε μετά το πλάσιμο για να στεγνώσει. Το 
σκούρο γκρίζο χρώμα της περιοχής, όπου ακουμπά όταν κάθεται, ίσως 
οφείλεται στο ψήσιμο σε αυτή τη στάση.

Β. Ζωόμορφα ειδώλια

10. ΚΕ 204 (= ΜΕ 4) (Πίν. 3: 11).
Προέλευση: Τομή 464-IV, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 3, πάσα 031.
Διαστάσεις: Τμήμα ζωόμορφου ειδωλίου από κόκκινο πηλό, που περιέχει 

χαλίκια, ασβεστολιθικές (;) προσμίξεις και μίκα, πολύ άσχημα ψημένο, 
μαυρισμένο σε ορισμένα σημεία, με φαιά-γκρίζα επιφάνεια. Διατηρεί
ται το αριστερό μισό του κορμού και μέρος του λαιμού και των ποδιών. 
Η διαμόρφωση του λαιμού δείχνει ότι μπορεί να πρόκειται για βόδι. 
Δεν αποκλείεται να υπήρχε ένδειξη του φύλου ή ουρά.

11. ΚΕ 215 (Πίν. 3: 5, 8).
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 14, πάσα 076.
Διαστάσεις: ύψος 1,55· μήκος 4,03' πλάτος 2,07’ πάχος 1,55.
Περιγραφή: Τμήμα ζωόμορφου ειδωλίου από λεπτό, μάλλον, φαιό-κοκκι- 

νωπό πηλό με γκριζόμαυρη επιφάνεια, που περιέχει μίκα, άμμο και 
ασβεστολιθικές (;) προσμίξεις. Διατηρείται το πρόσθιο μέρος του κορ
μού και διακρίνεται το σπάσιμο του λαιμού και των εμπρός ποδιών.

Γ. Αγγείο

12. ΚΕ
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 00, πάσα 000.
Διαστάσεις: ύψος 0,00' διάμετρος χείλους 0,00- διάμετρος βάσης 0,00.
Περιγραφή: Μικρογραφική φιάλη από χονδροειδή πηλό που ανήκει στην 

κατηγορία 4 της κεραμεικής.

Δ. Ομοιώματα

13. ΜΕ 9 (Πίν. 3: 12)
Προέλευση: Τομή 464-I1I/IV, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 4, πάσα 008.
Διαστάσεις: 4,83x3, 32x3,1.
Περιγραφή: Τμήμα αντικειμένου από λεπτό φαιό πηλό που περιέχει μίκα, 

με εξωτερική επιφάνεια κόκκινη με γκρίζα ίχνη. Ίσως πρόκειται για 
γωνία ομοιώματος εσωτερικού σπιτιού. Το εξωτερικό φέρει διακό-
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σμηση από διπλή σειρά εμπίεστων κυκλικών κοιλοτήτων που ακολου
θεί παράλληλη σε αυτήν γραμμική εγχάραξη, ίσως οδηγό που βοήθη
σε την ευθεία τοποθέτηση της εμπίεστης διακόσμησης.

14. ΜΕ 10 (Πίν. 3: 13).
Προέλευση: Τομή 464-1, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 2, πάσα 139.
Διαστάσεις: μήκος 6,41 · πλάτος 3,4' πάχος 2,0.
Περιγραφή. Τμήμα ειδωλίου από χονδροειδή κοκκινόμαυρο πηλό που πε

ριέχει χαλίκια και μίκα και έχει ψηθεί άσχημα. Τόσο στο εσωτερικό, 
όσο και στο εξωτερικό του αντικειμένου υπάρχουν ίχνη ακατάστατων 
ευθύγραμμων εγχαράξεων με μυτερό όργανο.

15. ΜΕ 10 (Πίν. 3: 14).
Προέλευση: Τομή 464-1II/IV, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 4, πάσα 008.
Διαστάσεις: μήκος 4,29' πλάτος 1,45' πάχος 0,9.
Περιγραφή: Τμήμα πήλινου αντικειμένου από φαιό πηλό, γκριζοκόκκινο 

στην εξωτερική επιφάνεια και γκριζόμαυρο στην κατώτερη επιφάνεια 
(βάση;), στην οποία ίσως ακουμπούσε κατά το ψήσιμο. Περιέχει πολύ 
λεπτές προσμίξεις από μίκα και ασβεστολιθικές (;). Πλάσθηκε σε 
σχήμα παραλληλεπίπεδου που πιέσθηκε για να πλατυνθεί στη συνέχεια. 
Θυμίζει τα λεγόμενα ομοιώματα ψωμιών ή τις πινακίδες-ράβδους.

16. ΜΕ 20 (Πίν. 3: 9-10).
Προέλευση: Τομή 464-III/IV, φάση ΙΙΙβ, στρώμα 5, πάσα 010.
Διαστάσεις: ύψος(;) 3,32· μήκος 3,98' πλάτος 3,35' πάχος τοιχωμάτων 0,57- 

1,13.
Περιγραφή: Τμήμα ειδωλίου από φαιό πηλό με μίκα, διακοσμημένο σε δύο 

συνεχόμενες πλευρές με παράλληλες εγχαράξεις που περιέχουν λευκή 
μάζα. Ίσως πρόκειται για μέρος ομοιώματος σπιτιού (στέγη;).
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Σ. Μ. ΒΑΛΑΜΩΤΗ

Απανθρακωμένα φυτικά κατάλοιπα από την προϊστορική Θέρμη.
Μια προκαταρκτική μελέτη*

Κατα τις ανασκαφικές περιόδους Σεπτεμβρίου 1987 και 1989 στον προ
ϊστορικό οικισμό Θέρμη Β επιχειρήθηκε η συλλογή αρχαιοβοτανικών κα
ταλοίπων με τη λήψη και επεξεργασία δειγμάτων χώματος. Στο κείμενο που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα δεκαοχτώ δειγμάτων, τα οποία προ
έρχονται από τις τομές I και III της ανασκαφικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 
1987. Τα δείγματα της ανασκαφικής περιόδου Σεπτεμβρίου 1989 έχουν υπο- 
στεί επεξεργασία και βρίσκονται υπό μελέτη* 1.

Εργασία πεδίου
Δειγματοληψία

Τα δείγματα έχουν ληφθεί από τα λιθόστρωτα, από στρώματα εγκατοί- 
κησης και από μία εστία (Πίνακας II). Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η 
παρουσία απανθρακωμένου υλικού σε κάθε ανασκαπτόμενη ενότητα. Η 
δειγματοληπτική αυτή τακτική εμπεριέχει τον κίνδυνο να σχηματιστεί μια 
μεροληπτική εικόνα της κατανομής του αρχαιοβοτανικού υλικού σε δια
φορετικά σημεία του οικισμού: δείγματα, τα οποία πιθανόν περιείχαν σπό
ρους, δεν έχουν ληφθεί, με το δικαιολογητικό της απουσίας ιχνών καύσης. 
Επιπλέον, ένας αριθμός ανασκαφικών ενοτήτων, οι οποίες είχαν ίχνη καύ
σης, δεν εκπροσωπούνται από κάποιο δείγμα. Το γεγονός αυτό καθιστά την 
εικόνα που έχουμε αρκετά αποσπασματική. Τα προβλήματα αυτά της δειγ
ματοληψίας είναι αποτέλεσμα των περιορισμένων δυνατοτήτων και μέσων 
της ανασκαφής (περιορισμένο εργατικό δυναμικό και χρονικά πλαίσια της 
ανασκαφής. Γραμμένος, 1987).

Επίπλευση
Ο διαχωρισμός των απανθρακωμένων υλών επιτεύχθηκε με τη διαδι-

* Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Α. Σφήκα, καθηγητή της Γεωπονικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης, και στον κ. Α. Ζαμάνη, διευθυντή της Τράπεζας Γενετικού Υλι
κού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Β. Ελλάδας, για τη βοήθεια που μου παρείχαν σε 
θέματα ορολογίας.Ευχαριστώ τους Δρ.Ρ. Halstead KatG. Jones για τις πολύ χρήσιμες πα
ρατηρήσεις τους στο κείμενο αυτό. Επίσης ευχαριστώ τον κ. A. Vargas για τα σχέδια 
του Πίνακα II.

1. Τα δεδομένα των δειγμάτων του 1989 θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής 
εργασίας. Από την προκαταρκτική εξέταση των δειγμάτων αυτών δεν προκύπτουν ση
μαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα δείγματα του 1987 ως προς τον κατάλογο ειδών.
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κασίατης επίπλευσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε «νεροκόσκινο» 
Κάθε δείγμα τοποθετείται σε μία σήττα με άνοιγμα βροχίδος 1 χιλιοστού 
και με την παροχή νερού τα ελαφρύτερα απανθρακωμένα μέρη επιπλέουν. 
Το υλικό της επίπλευσης συλλέχθηκε σε «τουλπάνια», τα οποία ήταν τοπο
θετημένα στην εκροή του βαρελιού (Γραμμένος, 1987). Η χρήση των τουλ- 
πανιών δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι μεγέθους απανθρακωμένα 
μέρη είναι δυνατό να διέφυγαν τη συλλογή. Για το λόγο αυτό συνιστάται 
η χρήση ειδικών κόσκινων με συγκεκριμένο άνοιγμα βροχίδος.

Παράλληλα με το υλικό της επίπλευσης συλλέχθηκε και το υπόλοιπο 
του επεξεργασμένου δείγματος (δηλ. αυτό που μένει στη σήττα), διότι σε 
αρκετές περιπτώσεις ένας σημαντικός αριθμός απανθρακωμένων υλών δεν 
επιπλέει. Αυτά τα υπόλοιπα δεν έχουν εξεταστεί ακόμη.

Η απουσία καταγραφής του όγκου κάθε δείγματος πριν την επίπλευση 
δεν επιτρέπει τη σύγκριση των δειγμάτων όσον αφορά την περιεκτικότητα 
του χώματος σε απανθρακωμένο υλικό.

Επεξεργασία στο εργαστήριο

Ο διαχωρισμός των απανθρακωμένων μερών έγινε με γυμνό μάτι για 
μέρη μεγαλύτερα του ενός χιλιοστού και με τη βοήθεια μικροσκοπίου για 
μέρη μεταξύ ενός χιλιοστού και τριακοσίων μικρών1. Για το διαχωρισμό 
αυτό και τους πρσδιορισμούς των ειδών χρησιμοποιήθηκε στερεοσκόπιο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με μεγεθύνσεις X 16 έως και 
X 40.

Ανάλυση
Τα είδη

Τα είδη που έχουν προσδιοριστεί ανήκουν κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους στην κατηγορία των δημητριακών (σιτάρι και κριθάρι). Τα είδη των 
σιτηρών που έχουν προσδιοριστεί είναι τα εξής: Σιτάρι δίκοκκο (Triticum 
dicoccum), σιτάρι μονόκοκκο (T. monococcuni) και κοινό ή σκληρό σι
τάρι (Τ’. aestivum/T. durum). Ο προσδιορισμός των ειδών στηρίζεται στους 
σπόρους, τις βάσεις των εξωτερικών λεπύρων (για τα δύο πρώτα είδη) και 
τα ραχίδια (για το κοινό/οκληρό σιτάρι), (Πίν. 4α). Η διάκριση μεταξύ 
μαλακού και σκληρού σιταριού παρουσιάζει προβλήματα (Zohary και Hopf, 
1988).

Στα δείγματα που εξετάστηκαν βρέθηκαν σπόροι και ραχίδια κριθα-

1. Κάθε δείγμα υποδιαιρέθηκε σε δύο μέρη με τη χρήση δύο κόσκινων ακρίβειας με 
άνοιγμα βροχίδος ενός χιλιοστού και τριών μικρών αντίστοιχα.
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ριού. Από την εξέταση των ραχιδίων προέκυψε η ύπαρξη εξάστιχου κρι
θαριού (Ηordeum vulgqre var. hexastichum), ενώ από την εξέταση των 
σπόρων διαπιστώθηκε η ύπαρξη ντυμένου κριθαριού (hulled). Επειδή οι 
σπόροι δεν σώζονται ακέραιοι, ούτε είναι καλά διατηρημένοι, στάθηκε αδύ
νατο να διαπιστωθεί η ύπαρξη συμμετρικών και ασύμμετρων σπόρων. Η 
διάκριση επομένως δίστιχου και εξάστιχου κριθαριού βάσει των σπόρων 
των δειγμάτων δεν είναι δυνατή.

Τα είδη των οσπρίων που προσδιορίστηκαν είναι: φακή (Lens sp.), 
μπιζέλι (Pisum sativum) και πιθανόν λαθούρι (Lathyrus cf sativus). Από τα 
είδη αυτά βρέθηκαν ελάχιστοι ακέραιοι σπόροι και κάποια θραύσματά τους.

Άγριοι καρποί κάνουν σποραδικά την εμφάνισή τους σε περιορισμένο 
αριθμό. Τα είδη που έχουν προσδιοριστεί είναι βατόμουρο (Rubus fruti- 
cosus), τσικουδιά/σχίνος (Pistacia sp.). Βρέθηκε και ένας σπόρος στα
φυλιού ( Vit is vitifera), ο οποίος δεν έχει διαπιστωθεί αν ανήκει σε άγριο 
(Vitis vinifera siìvestris) ή εξημερωμένο είδος ({Vitis vinifera vinifera). H 
διάκριση μεταξύ του άγριου και του εξημερωμένου είδους είναι δύσκολη, 
όταν οι σπόροι είναι απανθρακωμένοι (Λογοθέτης, ibid., Smith καί Jones, 
1990) και ιδιαίτερα όταν ο αριθμός τους είναι μικρός (Λογοθέτης, 1970, 
Hansen, 1988).

Μη εξημερωμένα είδη εμφανίζονται σε μεγάλα ποσοστά στα δείγματα, 
Πίν. 4β. Η πλειοψηφία των ειδών αυτών δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη 
και έτσι δεν είναι γνωστό κατά πόσο πρόκειται για ζιζάνια καλλιεργειών. 
Τα είδη και τα γένη που έχουν προς το παρόν προσδιοριστεί είναι: Cheno- 
podium sp./Atriplex sp., Polygonum sp., cf Lithospermum arvcnse, Fumaria sp. 
(καπνόχορτο), Teucrium sp.

Στον Πίνακα I παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα είδη που έχουν μέχρι 
τώρα προσδιοριστεί χωρίς ποσοτικά στοιχεία. Αυτά θα δοθούν σε μελ
λοντική ολοκληρωμένη δημοσίευση των αρχαιοβοτανικών ευρημάτων από 
τον οικισμό.

Σύσταση των δειγμάτων της Θέρμης
Μετά τον προσδιορισμό των ειδών που είναι παρόντα στα δείγματα 

της Θέρμης εξετάζεται η σύσταση των δειγμάτων. Σκοπός της ανάλυσης 
είναι η διερεύνηση των σταδίων επεξεργασίας των καλλιεργούμενων ειδών 
που είναι παρόντα στα δείγματα. Όπως έχει δείξει η εθνογραφική έρευνα 
της επεξεργασίας των δημητριακών με παραδοσιακούς τρόπους (Hillman, 
1981, 1984α, 1984β, 1985, και Jones, 1987α και 1990), τα διάφορα στάδια 
επεξεργασίας του θερισμένου προϊόντος (λίχνισμα, κοσκίνισμα κλπ.) αντι
στοιχούν σε προϊόντα και υπο-προϊόντα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους 
ως προς τη σύσταση. Τα συστατικά μέρη των προϊόντων και των υποπροϊό-
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ντων αυτών είναι ο σπόρος, τα άχυρα και τα ζιζάνια. Οι αναλογίες των συ
στατικών μερών μεταβάλλονται σε κάθε στάδιο επεξεργασίας.

Η ανάλυση των δειγμάτων της Θέρμης βασίζεται κυρίως στις αναλο
γίες των φυτικών μερών (σπόροι, λέπυρα κλπ.) και ειδών με στόχο την απο
κατάσταση των τροφοπαρασκευαστικών σταδίων και δραστηριοτήτων που 
υποδηλώνονται.

Σχ· 1. Μερικά ατιό τα κνριότερα συστατικά μέρη των σταχιών ντυμένων σιτηρών.
Παράδειγμα δίκοκκον σιταριού (Hillman, 1981)

Για τους σκοπούς της ανάλυσης τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν με βάση 
τα μέρη που συνθέτουν το προϊόν και τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας 
των δημητριακών. Στην πρώτη ομαδοποίηση περιλαμβάνονται μόνο τα 
ντυμένα σιτηρά, γιατί αυτά απαιτούν ορισμένες επιπλέον επεξεργασίες σε 
σχέση με τα γυμνά σιτηρά και το κριθάρι: στα ντυμένα σιτηρά η απομάκρυν
ση των εξωτερικών λεπύρων (δίχαλα σταχιδίων, βάσεις εξωτερικών λεπύ
ρων, λέπυρα) από το σπόρο δεν γίνεται με το αλώνισμα και το λίχνισμα 
αλλά με καβούρντισμα, κοπάνισμα, λίχνισμα και κοσκίνισμα (σχέδια 1 
και 2, Hillman, 1981). Οι ομάδες ορίζονται ως εξής:

Α) ΐ. σπόροι ντυμένων σιτηρών (μονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι), ii. βά
σεις εξωτερικών λεπύρων ντυμένων σιτηρών.

B) i. σπόροι δημητριακών (σιτηρά και κριθάρι), ii. βάσεις εξωτερικών 
λεπύρων και ραχίδια δημητριακών.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα είδη, γιατί το με
γαλύτερο ποσοστό των σπόρων που βρέθηκαν είναι προσδιορισμένο μόνο
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ως προς το γένος, δηλ. σιτάρι (Triticiim sp.), σιτάρι/κριθάρι (Triticum sp. 
/Hordeiim sp.), κατηγορίες για τις οποίες δεν μπορεί να σχηματιστεί μία 
σαφής αντιστοιχία σπόρων-λεπύρων ή σπόρων-ραχιδίων για κάθε είδος. 
Τα άγρια είδη λαμβάνονται υπ’ όψιν στην ανάλυση εφόσον ενδέχεται να 
ήταν ζιζάνια της καλλιέργειας.

Σχ. 2. Μερικά από τα κνριότερα συστατικά μέρη των σταχιών κριθαριού 
των γυμνών σιτηρών (Hillman, 1: 81)

Στον Πίνακα II γίνεται μια απόπειρα ποσοτικής παρουσίασης των 
δεδομένων βάσει των κατηγοριών που ορίστηκαν πιο πάνω, με στόχο την 
διαπίστωση του σταδίου επεξεργασίας των δημητριακών που βρίσκονται 
στα δείγματα. Τα ποσοστά για κάθε κατηγορία υπολογίστηκαν βάσει του 
συνόλου των απανθρακωμένων μερών κάθε δείγματος.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των δειγμάτων είναι τα αυξημένα ποσο
στά των βάσεων εξωτερικών λεπύρων, των ραχιδίων και των ζιζανίων/ 
άγριων ειδών σε σχέση με τους σπόρους των δημητριακών. Η εικόνα αυτή 
εμφανίζεται πιο έντονη στην τομή 464 III, όπου οι σπόροι είναι ελάχιστοι 
σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Εκτός από δύο περιπτώσεις (πάσα 464 I 
040 και 4641 064), όπου οι αναλογίες των σπόρων είναι κάπως μεγαλύτερες 
από αυτές των λεπύρων/ραχιδίων, σε όλες τις άλλες τα λέπυρα/ραχίδια είναι 
περισσότερα. Η διαφορετική αντιπροσώπευση των φυτικών μερών του σι
ταριού σε βάρος των σπόρων, δεν μπορεί να θεωρηθεί σε αυτήν την περί
πτωση αποτέλεσμα των συνθηκών απανθράκωσης, γιατί έχει αποδειχθεί 
πειραματικά ότι οι βάσεις εξωτερικών λεπύρων είναι πιο ευαίσθητες από 
τους σπόρους κατά την απανθράκωση (Boardman και Jones, 1990). Η εικό
να που εμφανίζουν τα δείγματα είναι επομένως αποτέλεσμα της επεξεργα
σίας των δημητριακών και όχι των συνθηκών απανθράκωσης. Σε όλες τις
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περιπτώσεις τα ζιζάνια/άγρια είδη κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό. Τόσο 
η έντονη παρουσία βάσεων εξωτερικών λεπύρων, όσο και τα υψηλά ποσο
στά των «ζιζανίων» αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι τα δείγματα αντιπρο
σωπεύουν υποπροϊόντα της επεξεργασίας των δημητριακών και όχι το ίδιο 
το προϊόν.

ΦΆΣΉ III β

ΤΟΜΗ 464 I 464 III

ΠΡ0ΕΑΕΤΣ1 1

ΠΑΣΑ

Στρώμα
καταστροφής Αιύόστρωτο 4 Αιϋόστρωτο 6

Δαπεόο
Αεϋόστρωτο Εστία

Τελικό
Ανδόστρωτο

010 041 047 0G9 073 063 064 037 039 039 041 043 045

ΔΕΙΓΜΑ 3 4 4 7 9 5 6 3 4 5 6 9+10 11

% % % % % % % % % % % % %

ΣΙΤΑΡΙ

μονόκοκκο/δίκοκκο
ίΊ /)

ι) gf/ [{/ άποροι 2 1 3 6 4 4 0.7 5 1 4

ii) δίχαλα σταχιδίων

βάσεις εξ. λεπύρων 7 19 20 27 25 17 23 22 47 35 39 25

% % % % % % % % % % % % %

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

° ^ ^ Μ 10 1 18 18 26 26 9 2 8 12 14 23

ii) δίχαλα σταχιδίων
βάσεις εξ. λεπύρων 

0 ΊΤ ραχΜια 9 20 1 26 34 27 20 38 30 55 45 40 30

ΑΓΡΙΑ ΕΙΔΙΙ/ΖΙΖΑΝΙΑ 78 68 86 58 50 44 52 56 65 35 44 45 46

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Σύσταση των δειγμάτων της Θέρμης ως προς τα μέρη του σταχιού 
και τα άγρια είδη / ζιζάνια

* Δείγματα με λιγότερα από 20 απανθρακωμένα μέρη δεν συμπεριλαμβάνονται % επί 
του συνόλου απανθρακωμένων μερών κάθε δείγματος

Σε όλα τα δείγματα, τα δημητριακά που περιέχονται σε υψηλότερα 
ποσοστά είναι τα ντυμένα σιτηρά μονόκοκκο και δίκοκκο. Τα ραχίδια του 
κοινού/σκληρού σιταριού και του κριθαριού κάνουν σποραδικά την εμφά
νισή τους σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτό οφείλεται είτε στην περιορισμένη 
αντοχή των ραχιδίων στη φωτιά (Boardman και Jones, 1990), ή στην περιο
ρισμένη παρουσία τους πριν την απανθράκωση.

Ερμηνεία - συζήτηση 

I). Τροφοπαρασκευαστικά στάδια

Ντυμένα σιτηρά (μονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι)
Το στάδιο επεξεργασίας των ντυμένων σιτηρών που προκύπτει από την 

ανάλυση της σύστασης των δειγμάτων της Θέρμης σε συνδυασμό με το
20



450 Σ. Μ. Βαλαμώτη

εθνοαρχαιολογικό μοντέλο του Hillman (1981 και 1984β) είναι είτε το ψιλό 
κοσκίνισμα του σπόρου είτε το καθάρισμά του με το χέρι. Το αρχαιοβοτα- 
νικό υλικό των δειγμάτων προέρχεται είτε από τα υποπροϊόντα του ψιλού 
κοσκινίσματος (δηλαδή μη γονιμοποιημένο σπόρο, βάσεις εξωτερικών 
λεπύρων και ζιζάνια, στάδια 11 και 12, Hillman, 1981), είτε από το καθάρισμα 
του προϊόντος με το χέρι για την απομάκρυνση ζιζανίων μεγάλου μεγέθους 
και λεπύρων (στάδιο 14, Hillman, 1981).

Ο προσδιορισμός των σπόρων άγριων ειδών και οι μετρήσεις των δια- 
στάσεών τους (Jones, 1987aj στο μέλλον μπορούν να συμβάλουν στη σα
φέστερη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο σταδίων καθαρισμού. Ο καθαρι
σμένος σπόρος απουσιάζει και οι λίγοι σπόροι που είναι παρόντες στα δείγ
ματα πιθανόν πέρασαν μαζί με τα υπο-προϊόντα κατά την επεξεργασία.

Γυμνά σιτηρά ( '/coivo ! σκληρό σιτάρι) και κριθάρι
Τα ραχίδια του κοινού/σκληρού σιταριού και κριθαριού, λόγω του ότι 

έχουν βρεθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό, μπορεί να προέρχονται από 
όλο το φάσμα των σταδίων για την εξαγωγή του καθαρού καρπού (Hil
lman, 1985).

Όσπρια
Οι ελάχιστοι σπόροι οσπρίων που βρέθηκαν στα δείγματα, λόγω του 

μεγέθους τους, δεν μπορούν να ενταχθούν στα υποπροϊόντα του ψιλού κο
σκινίσματος. Η προέλευσή τους πρέπει να αναζητηθεί αλλού. Θα μπορού
σαν να είναι ζιζάνια που καθαρίστηκαν με το χέρι (τελικό στάδιο επεξερ
γασίας πριν την κατανάλωση), ή να αποτελούν σπόρους καλλιεργούμενων 
ειδών, ο οποίοι απανθρακώθηκαν τυχαία κατά την επεξεργασία τους ή την 
προετοιμασία τους για τροφή.

II) Τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες και χρήση του χώρου

Ο εντοπισμός των σταδίων επεξεργασίας των προϊόντων (δημητριακών) 
σε συνδυασμό με την προέλευση των δειγμάτων, και τις συνθήκες απανθρά- 
κωσης, μπορούν να δώσουν χρήσ'μα στοιχεία όσον αφορά τη χρήση συ
γκεκριμένων χώρων και τις τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με αυτούς.

Στην περίπτωση καταστροφής ενός χώρου από φωτιά, είναι αυξημένες 
οι πιθανότητες της in situ απανθράκωσης και απόθεσης των φυτικών κα
ταλοίπων. Μπορούμε τότε να συσχετίσουμε τις δραστηριότητες που υπο
δηλώνουν τα φυτικά κατάλοιπα (π.χ. αποθήκευση, επεξεργασία) με το χώρο, 
από τον οποίο προέκυψαν ανασκαφικά.
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Από τα δείγματα της Θέρμης μόνο δύο προέρχονται από στρώμα κατα
στροφής (δείγματα 3 και 4, πάσες 464.1.040 και 464.1.041 αντίστοιχα). Τα 
υποπροϊόντα της επεξεργασίας του σιταριού που περιέχονται στα δείγματα 
αυτά αποτέθηκαν εκεί, είτε ως απορρίμματα μετά τον καθαρισμό άλλου χώ
ρου, είτε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των προϊόντων, η οποία στην 
περίπτωση αυτή θα γινόταν στο συγκεκριμένο χώρο.

Τα φυτικά κατάλοιπα που συλλέχθηκαν από τα λιθόστρωτα (Πίνακας II) 
δεν προέρχονται από χώρους κατεστραμμένους από φωτιά, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις των ανασκαφέων. Προέρχονται από επιχώσεις, οι οποίες περιεί
χαν στάχτη σε αρκετά σημεία τους και μερικά από αυτά προέρχονται μέσα 
(δείγμα 7, πάσα 464.ΙΙΙ.041 και δείγμα 8, πάσα 464.ΙΙΙ.042) και γύρω από μία 
εστία. Οι στάχτες και οι άνθρακες, που περιέχονταν στις επιχώσεις των λι
θοστρώτων, θα μπορούσαν να προέρχονται είτε από ανοιχτές φωτιές στους 
χώρους των λιθοστρώτων, είτε από την απόρριψη στάχτης στα λιθόστρωτα 
μετά τον καθαρισμό εστιών. Για τα δείγματα που σχετίζονται με την εστία, 
πιθανόν να ισχύει το δεύτερο, ενώ για τα υπόλοιπα δείγματα και οι δύο εκ
δοχές είναι πιθανές- δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη κάποιας εστίας 
στα λιθόστρωτα 4 και 6 της τομής 464.1, η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί ανα- 
σκαφικά και με την οποία θα μπορούσαν να σχετίζονται τα δείγματα. Η 
μη παρουσία απανθρακωμένου υλικού σε κάθε δείγμα (Πίνακας I) πιθα
νόν υποδηλώνει συγκεντρώσεις του απανθρακωμένου υλικού στις περιοχές 
αυτές.

Τα υποπροϊόντα επεξεργασίας των ντυμένων σιτηρών που περιέχονται 
στα δείγματα πιθανόν να απανθρακώθηκαν με την απόρριψή τους σε εστίες, 
σε φωτιές ή κοντά σε αυτές και πάνω στα λιθόστρωτα.

Η συγκέντρωσή τους στους χώρους αυτούς μπορεί να έγινε σταδιακά 
με τον τμηματικό καθαρισμό του προϊόντος (λίχνισμα, καθάρισμα με το 
χέρι), στη διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες, και την 
άμεση απόρριψη των υποπροϊόντων στις εστίες ή και γύρω από αυτές (Hil
lman, 1981: σελ. 133). Οι μυλόπετρες που βρέθηκαν, με την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των δημητριακών, θα μπορού
σαν να συνδέονται με μια τμηματική επεξεργασία του προϊόντος στη διάρ
κεια του έτους.

Η επεξεργασία του σιταριού με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω 
συνεπάγεται αποθήκευση σταχιδίων μονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού και 
όχι σπόρων. Τα μέχρι τώρα αρχαιοβοτανικά δεδομένα από τον ελλαδικό 
χώρο ενισχύουν αυτήν την πιθανότητα: υπάρχουν ενδείξεις για την αποθή
κευση των ντυμένων σιτηρών μέσα στο περίβλημα των εξωτερικών λεπύ
ρων (Άσσηρος, Jones και λοιποί, 1986, Κνωσός, Ιωλκός, Jones, 1987β),



452 Σ. Μ. Βαλαμώτη

μια και έτσι αυτά αντέχουν περισσότερο σε προσβολή από μυκητιάσεις ή 
άλλους παράγοντες (Sigaut, 1988).

Τα υποπροϊόντα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και ως καύ
σιμο υλικό (Hillman, 1981). Η εύρεση υποπροϊόντων της επεξεργασίας των 
δημητριακών, απανθρακωμένων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, 
θα στήριζε την υπόθεση της χρησιμοποίησης τα>ν υποπροϊόντων ως καύ
σιμου υλικού (υπόθεση που συνεπάγεται τη συνολική επεξεργασία (απο
μάκρυνση λεπύρων) του προϊόντος πριν την αποθήκευση). Η μελλοντική 
ανάλυση δείγματος στάχτης από την εστία για την ανεύρεση φυτολίθων 
μπορεί να παράσχει πιο διαφωτιστικά στοιχεία στο θέμα αυτό.

Αν το κοινό/σκληρό σιτάρι και το κριθάρι καλλιεργούνταν χωριστά 
από τα ντυμένα σιτηρά, είναι πιθανό ότι και η επεξεργασία του θα γινόταν 
χωριστά. Στην περίπτωση αυτή τα ραχίδια, που είναι παρόντα στα δείγματα, 
θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μείξη κατά την απόθεση είτε σε δάπεδο είτε 
σε εστία, όπου πιθανόν να ρίχνονταν τα υπολείμματα από διάφορες τροφο- 
παρασκευαστικές δραστηριότητες. Αν ωστόσο αυτό καλλιεργούνταν ή φύ
τρωνε μαζί με τα άλλα ντυμένα σιτηρά, τότε τα ραχίδια μπορεί να προέρχο
νται είτε από το λίχνισμα στο αλώνι είτε από κάποιο κοσκίνισμια, και να 
έχουν ενσωματωθεί στο υποπροϊόν αυτών των εργασιών.

III) Τα είδη των φυτών στη διατροφή των κατοίκων της Θέρμης

Από τα δείγματα της Θέρμης που εξετάστηκαν προκύπτει με βεβαιό
τητα ότι τα ντυμένα σιτηρά, μονόκοκκο και δίκοκκο, καλλιεργούνταν και 
χρησιμοποιούνταν για τη διατροφή των κατοίκων του οικισμού, εφόσον 
αυτά είχαν υποστεί το στάδιο της απομάκρυνσης των λεπύρων και των ζι
ζανίων. Σε περίπτωση που τα σιτηρά αυτά προορίζονταν για διατροφή των 
ζώων, η διαδικασία αυτή θα ήταν λογικά περιττή. Αν κάποιο τμήμα των 
φυτών το διέθεταν στα ζώα, αυτό θα ήταν τα άχυρα, καθώς και τα υποπρο
ϊόντα διαφόρων σταδίων της επεξεργασίας το φυτού. Η σποραδική εμφά
νιση ραχιδίων κοινού/σκληρού σιταριού μπορεί να οφείλεται στις συνθή
κες απανθράκωσης (σελ. 449) και δεν αποκλείεται το είδος αυτό καθώς και 
το κριθάρι να καλλιεργούνταν από τους κατοίκους της νεολιθικής Θέρμης 
ως τροφή.

Τα δημητριακά που βρέθηκαν ως τώρα στη Θέρμη, με εξαίρεση το 
κοινό/σκληρό σιτάρι, δεν διαφέρουν σημαντικά ως προς τις οικολογικές 
τους απαιτήσεις και ανήκουν στα είδη που εμφανίστηκαν μαζί με τους 
πρώτους καλλιεργητές τόσο στη μέση ανατολή (Zohary και Hopf, 1988), 
όσο και στα Βαλκάνια (Renfrew, 1973 και 1979). Για το μονόκοκκο σι
τάρι έχει παρατηρηθεί με βάση τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα από τη δυ
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τική Ασία και την Ευρώπη ότι προτιμά σχετικά δροσερά κλίματα (Zohary 
και Hopf, 1988: σελ. 33). Από τα γυμνά σιτηρά το κοινό/σκληρό σιτάρι 
εμφανίζεται από την αρχαιότερη νεολιθική στην Κνωσό, ενώ από τη μέση 
νεολιθική εντοπίζεται σε οικισμούς τόσο της βόρειας, όσο και της νότιας 
Ελλάδας (Hansen, 1988). Το σκληρό σιτάρι δεν αναφέρεται από κάποιο 
οικισμό του ελλαδικού χώρου. Στο στάδιο αυτό της μελέτης δεν έχει προσ
διοριστεί το ακριβές είδος των ραχιδίων, οπότε δεν γνωρίζουμε, αν προστί
θεται ένας ακόμη βορειοελλαδικός οικισμός που χρησιμοποιεί το κοινό/ 
σκληρό σιτάρι ή αν ένα νέο είδος προστίθεται σε αυτά που έχουν ως τώρα 
βρεθεί.

Οι ελάχιστοι σπόροι των οσπρίων που βρέθηκαν στα δείγματα δεν 
επιτρέπουν να ειπωθεί τίποτε με βεβαιότητα όσον αφορά την εκμετάλλευσή 
τους. Θα μπορούσαν να αντιπρωσοπεύουν «ζιζάνια» καλλιέργειας, τα οποία 
είχαν την ίδια τύχη με τα υπόλοιπα υποπροϊόντα επεξεργασίας, ή σπόρους 
καλλιεργημένων ειδών (λαθούρι, μπιζέλι και φακή). Τα όσπρια αποτελούν 
βασική πηγή φυτικών πρωτεϊνών και έχουν βρεθεί σε πολλούς προϊστορι
κούς οικισμούς ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική (Hansen, 1988). Σε ορι
σμένους μάλιστα οικισμούς παρατηρείται μια μεγάλη ποικιλία ειδών (Kroll, 
1981). Η σημασία των οσπρίων στη νεολιθική γεωργία έχει συζητηθεί από 
τον Halstead (1981). Η περιορισμένη παρουσία οσπρίων στα δείγματα της 
Θέρμης ενδέχεται να οφείλεται στον περιορισμένο ανασκαμμένο χώρο και 
όχι σε κάποια ιδιαιτερότητα των διατροφικών προτιμήσεων των κατοίκων 
(αν και αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί). Άλλος παράγοντας, 
στον οποίο μπορεί να οφείλεται αυτή η απουσία, είναι το ενδεχόμενο τα 
όσπρια να μην ήρθαν σε επαφή με τη φωτιά κατά την επεξεργασία τους για 
κατανάλωση.

Η παρουσία σπόρων σταφυλιού και βατόμουρου ίσως αποτελεί ένδειξη 
ότι τα είδη αυτά χρησιμοποιούνταν ως είδος διατροφής από τους κατοί
κους. Τα χαμηλά ποσοστά τους όμως στα δείγματα δεν αποκλείουν την 
τυχαία παρουσία τους σ’ αυτά.

Είναι αυτονόητο ότι η περιορισμένη ανασκαμμένη έκταση σε συνδυασμό 
με την εφαρμογή επιλεκτικής δειγματοληψίας περιορίζει σε μεγάλο βαθμό 
τις γνώσεις μας όσον αφορά το εύρος των ειδών που χρησιμοποιούνταν και 
την οικονομική τους σημασία. Επιπλέον, ορισιιένες φυτικές τροφές, που 
χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, όπως τα φρέσκα όσπρια, διάφορα λαχα
νικά και άγρια χόρτα, δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν ανασκαφικά, γιατί 
είναι σπάνιο να έρθουν σε επαφή με τη φωτιά και να διατηρηθούν μέσω 
της απανθράκωσης (Dennell, 1976).
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Συμπεράσματα

Από τα μέχρι τώρα μελετημένα δείγματα αρχαιοβοτανικού υλικού από 
τον οικισμό της Θέρμης προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα με την επι
φύλαξη όμως να προστεθούν νέα στοιχεία στο μέλλον που θα υποδείξουν 
νέες ερμηνευτικές κατευθύνσεις. Τα δημητριακά αποτελούν το κύριο μέ
ρος των δειγμάτων. Τα είδη δημητριακών που έχουν προσδιοριστεί είναι το 
μονόκοκκο, το δίκοκκο και το κοινό/σκληρό σιτάρι, και το ντυμένο κρι
θάρι. Βρέθηκαν επίσης ελάχιστοι σπόροι οσπρίων, ένας σπόρος σταφυλιού, 
ένας σπόρος βατόμουρου και καρποί τσικουδιάς/σχίνου. Τα δημητριακά 
που βρέθηκαν πρέπει να χρησιμοποιούνταν για τη διατροφή των κατοίκων. 
Ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν και άλλα είδη διατροφής, τα οποία όμως 
λόγω του αποσπασματικού χαρακτήρα της ανασκαφής και της μη επαφής 
τους με τη φωτιά δεν έχουν αποκαλυφθεί ανασκαφικά.

Τα ευρήματα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 
των δημητριακών, κυρίως όμως των ντυμένων σιτηρών. Υπάρχουν στοιχεία 
για το καθούρδισμα, το κοπάνισμα και το κοσκίνισμα του καρπού των ντυ
μένων σιτηρών για την απομάκρυνση των εξωτερικών λεπύρων και των 
ζιζανίων. Στα δείγματα είναι παρόντα τα υπολείμματα αυτών των δραστηριο
τήτων. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για τη χρήση των υποπροϊόντων επεξερ
γασίας των δημητριακών ως καύσιμου υλικού. Είναι πιθανόν ότι στο χώρο 
των λιθοστρώτων διεξάγονταν οι τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες 
καθαρισμού των σιτηρών από λέπυρα και ζιζάνια. Με βάση αυτές τις παρα
τηρήσεις θεωρούμε πιθανό ότι οι ανασκαμμένοι χώροι δέχονταν τις στά
χτες από εστίες.

Το αρχαιοβοτανικό υλικό της Θέρμης είναι από τα ελάχιστα προς το 
παρόν από τον ελλαδικό χώρο, το οποίο παρέχει στοιχεία δηλωτικά των 
υποπροϊόντων επεξεργασίας των δημητριακών. Για τους περισσότερους 
οικισμούς η επεξεργασία συνάγεται από τα ήδη καθαρισμένα προϊόντα. 
Συγκεκριμένα ο μοναδικός οικισμός, στον οποίο βρέθηκαν υποπροϊόντα 
της επεξεργασίας των δημητριακών είναι αυτός της Ασσήρου (Jones, 
1987α). Στον οικισμό αυτό διαπιστώθηκε η ύπαρξη υποπροϊόντων του 
ψιλού κοσκινίσματος, βάσει κυρίως των ζιζανίων. Κάτι ανάλογο πιθανόν 
να ισχύει και για τους Σιταγρούς από όπου έχει δημοσιευτεί φωτογραφία 
ραχιδίων κοινού/σκληρού σιταριού, αλλά δεν γνωστοποιείται ποιά άλλα 
στοιχεία συνέθεταν το δείγμα (Renfrew, 1973).

Η συνέχιση της μελέτης και περαιτέρω συλλογής αρχαιοβοτανικού 
υλικού αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα είδη 
διατροφής και τη σχέση εκτελούμενων αγροτικών δραστηριοτήτων και 
χώρου. Ο μελλοντικός προσδιορισμός των σπόρων άγριων ειδών ενδέχεται
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να παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά τις οικολογικές ζώνες 
που εκμεταλλεύονταν οι προϊστορικοί κάτοικοι της Θέρμης, καθώς και τη 
γονιμότητα και τοποθεσία των χωραφιών τους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΔΗΣ

Το μαλακολογικό υλικό από τα Βασιλικά II (1982-1983) και Θέρμη Β
(1987-1988) (Πίν. 5α, β)

Εξετάζεται το μαλακολογικό υλικό των ανασκαφών στους νεολιθι
κούς οικισμούς Βασιλικά τομή II και Θέρμη Β.

Ο λόγος που εξετάζεται μαζί το μαλακολογικό υλικό δύο από πρώτης 
άποψης διαφορετικών μεταξύ τους οικισμών είναι αφενός μεν το μαλακο
λογικό υλικό από τα Βασιλικά τομή I έχει ήδη μελετηθεί από την Λ. Κα- 
ραλή (Γραμμένος, 1987), αφετέρου δε μία συνολική μελέτη του υλικού δύο 
γειτονικών από γεωγραφική άποψη οικισμών πιθανώς να έδινε συγκριτικά 
στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των μαλακίων στη ζωή του προϊστορικού 
ανθρώπου είτε σαν μαλάκιο-τροφή είτε σαν μαλάκιο-πρώτη ύλη.

Γο υλικό που μελετήθηκε προέρχεται από τα εξής ανασκαφικά τετρά
γωνα και πάσες:

Βασιλικά II 1982 πάσες 1-17.
Τετράγωνα 464-1 464-ΙΙ 464-ΙΙΙ 464-IV 465-1 465-IV 464-III/IV

Θέρμη Β 1987. 1-132 1-27 1-45 1-31 1-29 1-20 1-11
Θέρμη Β 1989. 133-160 28-67 46-61 30-83 21-24

Μεθοδολογία ανάλυσης
Η επεξεργασία του υλικού έγινε κατά ανασκαφικές ενότητες. Τα κε- 

λύφη αφού πλύθηκαν, διαχωρίστηκαν και ταξινομήθηκαν κατά γένη και 
είδη. Για τα δίθυρα επιχειρήθηκε διαχωρισμός σε δεξιές και αριστερές θυ
ρίδες, ενώ καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την αναγνώριση των 
θραυσμάτων. Σημειώθηκαν επίσης τα καμένα κελύφη και τα κελύφη με 
ιδιαίτερα μορφολογικά γνωρίσματα.

Κατά την ανάλυση του υλικού βρέθηκαν πολλά κελύφη με ίχνη επεξερ
γασίας και διαχωρίστηκαν από το υπόλοιπο υλικό.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και οι συναφείς παρατηρήσεις καταγρά
φηκαν σε καρτέλες (μία για κάθε ανασκαφική ενότητα). Συνολικά αναλύ
θηκε το υλικό από 430 ανασκαφικές ενότητες και συμπληρώθηκαν ισάριθμες 
καρτέλες.
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Τα αποτελέσματα μεταφέρθηκαν σε συνολικούς πίνακες (ένας για κάθε 
ανασκαφικό τετράγωνο). Ο μεγάλος όμως όγκος στοιχείων και οι μακρο
σκελείς πίνακες που δημιουργήθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο ήταν πρακτικά 
αδύνατο να ενταχθούν σε μια ολιγοσέλιδη πρόδρομη ανακοίνωση όπως 
αυτή.

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ανασκαφέα έγινε 
ομαδοποίηση των ανασκαφικών ενοτήτων σε φάσεις, οπότε προέκυψάν οι 
πίνακες I έως VI.

Συνολικά προσδιορίστηκαν 28 γένη και είδη (22 είδη, 6 γένη) μαλα
κίων Από αυτά 21 είναι δίθυρα και 7 είναι γαστερόποδα, 26 είναι θαλάσ
σια, 1 χερσαίο {Helix) και 1 λιμναίο (Unio). Θεωρείται σκόπιμη μια σύ
ντομη παράθεση των κυριότερων χαρακτηριστικών των μελετηθέντων μα
λακίων:

Δίθυρα

Aera noae LINNE (κοινή ονομασία Καλόγνωμη) (Πίν. 5α, 2)
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο με χαρακτηριστική κιβωτιόσχημη όψη και 

ιδιόμορφο σύνδεσμο (ligamentum). Ο χώρος (άλως) που καταλαμβάνει ο 
σύνδεσμος είναι ιδιαίτερα ευρύς, ενώ στην επιφάνεια του κλείθρου σχημα
τίζονται αβαθείς ρομβοειδείς αύλακες.

Η ιδιομορφία του σχήματος αυτών των ρομβοειδών αυλάκων έχει σαν 
αποτέλεσμα πολλές φορές να θεωρούνται σαν εγχάρακτη διακόσμηση.

Είναι φαγώσιμο είδος και ζει σε μικρά βάθη προσκολλημένο με βύσσο 
σε σταθερό υπόστρωμα (φύκια, βράχια).

Glycymeris pilosus LINNE (Πίν. 5α, 1- Ια)
Θαλάσσιο δίθυρο με παχύ και ανθεκτικό κέλυφος. Ζει σε αμμώδεις 

πυθμένες και η βαθυμετρική του εξάπλωση θεωρείται μεγαλύτερη των 15 μ. 
Το κέλυφός του προσφέρεται για πρώτη ύλη κατασκευής κοσμημάτων και 
μερικά από τα κοσμήματα (βραχιόλια) της Θέρμης Β αποτελούνται από 
κατεργασμένες θυρίδες Glycymeris, ενώ πολλά από τα κελύφη του παρου
σιάζουν ίχνη κατεργασίας.

Η βαθυμετρική εξάπλωση του είδους αυτού σε συνδυασμό με το μικρό 
αριθμό κελυφών που ανευρέθηκαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο συ
μπέρασμα ότι ο Glycymeris χρησιμοποιήθηκε κυρίως για κατασκευή κο
σμημάτων παρά για τροφή.

Mytilus galloprovincialis LAMARCK
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Είναι παράκτιο είδος, ζει προσκολλημένο 

με βύσσο σε σταθερά υποστρώματα (βραχώδεις ακτές).
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ΠΙΝΑΚΑΣ I ΒΑΣΙΛΙΚΑ, τομή II

ΦΑΣΕΙΣ

IV III II I ΣΥΝΟΛΟ
10Σ0ΣΤΑ

ΔΙΘΥΡΑ

Anca noae LINNE ·
GlycymexiiA p-LloAUA LINNE· 
MytldUA galdopnovlnxciald.A LK·
P inna, nob-idl-A LlNNE·
Chacun y A sp.
SpondyluA gaedenopuA LlNNE· 
Anomla. ephdpplujn. LlNNE·
OAtnea edu. Ha LIN N E ·
Chama sp.
Cand-Cum tubenciLiatum. LlNNE·
Cena-Atodenma edule. LlNNE·

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ

VeniLA ga-td-ina. LINNE·
VenuA vemucoAa. LlNNE·
TapeA auneuA G M E LIN ·
TapeA decaAAaduA LINNE·
Aactna eon.aJd.Zna LINNE·
Donax 1-nuncudu.A LINNE·
Donacllda cornea. POLI·
Solen, sp. - EnAi.A sp.
P ho la. A dactyluA LINNE·

Un-to sp.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

P a tedia, cuenulea LlNNE· 
TnochuA sp.

G ib buia maguA LINNE·
Ce.nCth.Lum. vul.ga.tum. B R U G .

Munex tnuncuduA LINNE-
Cyc.tona.AAa. ne-n-Ctea LINNE·

Hel-ix sp.

ΣΥΝΟΛΟ

2 3 5 0.34

1 11 2 14 0.98
2 2 0.14

4 10 14 0.98

159 316 116 16

1360

607

94.83

213 401 110 29 753

2 2 4 0.28

1 1 0.07

1 2 3 0.21

1 2 3 0.21

1 1 2 0.14

1 5 6 0.42

1 1 0.07

1 2 3 0.21

2 1 3 0.21

1 1 5 5 12 0.84

380 733 263 58 1434 100.00
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ΠΙΝΑΚΑΣ I I 6ΕΡΜΗ B 464-1

ΦΑΣΕΙΣ

I II Hip ΣΥΝΟΛΟ 10Σ0ΣΤΑ
%

ΔΙΘΥΡΑ

Aica noae. LINNE· I 32 33 1.19
G/ycymexitA pit o au. A LINNE· 1 9 10 0.36
MytXXuA gaXXopAO vÀnc-CaXtA L K · 4 4 0.14
Pinna nob-tt-LA LINNE· 1 3 62 66 2.39
ChXamyA sp.
SpondyXuA gaedeAopu-A LINNE· 5 5 0.18
Anom-ia ephipp-tum. LIN N E · 1 1 0.04
OAtnea. eduttA LIN N E ■ 19 15 283 317 11.47
Cfiama. s p.
CaAd-Uun. tubeAcuiatum. LINNE· 1 4 5 0.18

Ce.'iadtode.'ima eduXe LIN N E ·
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ 19 235 51 746

2010
1051

72.72

ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ 19 237 27 676 959

VenuA gaXX.Lna LINNE·
Venu.A \jen,AuaoAa LINNE· 3 3 0.11

Tape. A auAeuA G Μ E LIN · 4 4 0.14
TapeA decu.AAa.tu.A LINNE· 3 2 33 38 1.37
Mac-tna αοηα,ίΧΧηα. LINNE· 1 1 0.04
Donax tAuncuXu.A LINNE· 1 1 0.04
DonacLXXa. connea. POLI- 2 2 0.07
SoXen sp. - EoaLa sp. 4 31 68 103 3.73
P ho (.a. A dacXyXuA LINNE· 1 1 0.04

Un-i o s p. 1 1 2 0.07

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Pa.te.tea caemuXea LINNE·
Tn ochu-à. s p. 1 1 0.04

CLbbuXa ma gu. A LINNE·
CeA.tth.Lum vuXgatujn. BRUG, 4 1 10 15 0.54
Mu ne.x tAunau tu A LINNE· 1 17 13 98 129 4.67
Cyc tona.AACL nenctea LINNE·

He.tLx sp. 1 3 1 8 13 0.47

ΣΥΝΟΛΟ 40 526 146 2052 2764 100
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ΠΙΝΑΚΑΣ III ΘΕΡΜΗ B 464-11

ΦΑΣΕΙΣ

J II IIIa HIß :ΥΝ0Λ0
ΠΟΣΟΣΤΑ

%

ΔΙΘΥΡΑ

Alca. noae LINNE·
GtycymentA p-itonuA LINNE- 
Myt-CtuA gatXopnovtncÀ.atA.A LK·
Pinna. n. obiti. A LINNE·
ChtamyA sp.
SpondytuA gaede.no pu-A LINNE·
Anomia. epbippiutn LINNE·
ÛAtnea eduttA LINNE·

Chama. sp.
Candium. tube-ncutatum LINNE·
Cena.Atode.nma, edule LINNE·

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ

Venu Λ ga-ttina LINNE·
VenuA ven.nuc.oAa LINNE·
TapeA auneuA G MELIN ·
TapeA decuAAatuA LINNE·
Mac tna. conattina LINNE-
Donax tnuncUluA LINNE·

Donacètla. connect. Pou ·
Soten. sp. — Fp-aCa sp.
Phota.A dac-tytutt LINNE·

lln-Lo sp.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Pcpte-tta. caenutea. LINNE· 
TnochuA sp.
G-Lbbula, maguA LINNE·

Cen-tthèum. vut.ga.twn. BRUG.
Munex -tnuncutuA LINNE·
Cyc.tona.AAa nen,itea LINNE·

del-Lx sp.

ΣΥΝΟΛΟ

5 5 0.30
2 1 3 0.18

2 3 5 0.30
1 1 2 0.12

3 3 0.18

9 21 89 119 7.10

1 1 0.06

26 336 157 199
1493
718

89.08

21 338 205 211 775

2 1 3 0.18

1 1 5 7 0.42

1 4 5 0.30

1 1 2 0.12

2 3 5 0.30
2 10 8 20 1.19

1 • 2 3 · 0.18

54 688 398 536 1676 100.01
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV ΘΕΡΜΗ B 464-11Γ

ΦΑΣΕΙΣ

I II ΙΠα nip ΣΥΝΟΛΟ 10Σ0ΣΤΑ
%

ΔΙΘΥΡΑ

An'.ca. noae. LINNE·
GAycyme.nÌ4 piAo4U4 LINNE· 
Myt-Ctu.·4 gaiAορηοvinoLaALn LK·
Pinna. nob-LLC4 LINNE·
ChJ.a/ny4 sp.
SpondyAiL4 gaede.no xpu.4 LINNE·
An. omia epdcppixun. LINNE·
04-t.nea edali4 LINNE·
Chôma sp.
Cand-iam Aubenoata tum. LINNE-

Cena.4todoima eduAe LINNE·
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ

Venu.4 ga-lidna LINNE·
Venu4 vennuooda LINNE·
Tape.4 au-neu,,.i G Μ E LIN ■
Tapc4 deou44a.tu4 LINNE·

Mac. tna conaAAAna LINNE- 
Donax AnuncuAu.4 LINNE·
DonaciAAa conma. POLI·
SoAnn. sp. - Bn.4Ì4 sp.
PhoAa-4 daot.yA.LL4 LINNE·

Un.i o s p .

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
PatoA-ta. caenuAea LINNE· 
Tnochu.4 sp.

G Abbuia magu.4 LINNE·
Ce.n.Cth,Uun valga-tum. Brug,
Manex tnunoula-i LINNE·
Cyelona.44a nenitea LINNE-

Hélix s p.

ΣΥΝΟΛΟ

2 2 0.12

1 1 2 0.12

2 2 0.12
2 3 5 0.30

1 1 3 5 0.30

3 14 44 61 3.70

9 13 297 410
1521

729
92.29

7 23 305 457 792

4 4 0.24

1 16 17 1.03

2 2 0.12

1 1 2 0.12

2 2 0.12

3 1 6 11 21 1.27

1 1 2 0.12

21 40 628 959 1648 99.97ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑ2 V ΘΕΡΜΗ B 464-IV

ΦΑΣΕΙΣ
I II III ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ

%

ΔΙΘΥΡΑ

η oae. LINNE ·
G-t-ycymencA pit oalla LINNE· 
MyCLtuA ga-UopnovÄnpiaA.LA LK·
Pinna nobi-tiA LINNE·
ChJ.am.yA sp.

SpondytuA gaede.no pu. a LINNE·

Anom-La eph,Lpp-Liuii LINNE·
ÛAtnea. eduttA LINNE·
Chamo, sp.

Candium tubencutatum LINNE·
Cena-Atoden/na eduJe LINNE·

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ

VenuA ga.id.ina LINNE·
Venu A veAnueoAa LINNE-
Tape-Λ auneuA GULLIN'
TapeA deeuAAatuA LINNE·
Aac-tna dona-Uina LINNE·
Donax t.nwiduJu.A LINNE·
Donacitta cornea. POLI
SCA?/! sp. - EriAi-A sp.

Ph.ota.A daatyluA LINNE·

Un,i o s p.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Pate J Ja caenuiea LINNE·
TnoahiLA sp.

GibbuJa maguA LINNE·
Cen.Lth.ium yu.tga.twn. BRUG.
Munex tnuncuLuA LINNE·
CycJona.AAa ne-n-Ctea LINNE·

Hetix sp.

ΣΥΝΟΛΟ

1 1 0.20
1 1 0.20

3 64 67 13.26

1 1 0.20

10 17 183
426
210

34.35

10 15 191 216

1 1 0.20

1 1 0.20

6 6 1.19

1 1 0.20

20 35 450 505 100
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI ΘΕΡΜΗ Β465-Ι

ΦΑΣΕΙΣ

I II 11 Ια HIß ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΑ

%

ΔΙΘΥΡΑ

Anca. noae. LINNE· 1 ? 1 19 23 1.49
Glgcgme-nLs pilosus LINNE· 1 1 2 4 0.26
MytUus gaXlopnov.inniai.-is LK ■ 2 7 9 0.58
Pinna. nob-Lt-Cs LINNE· .2 2 8 37 49 3.17
Chiamgs s p. 1 1 0.06
S pond glas gaede.nopu,s LINNE· 4 4 0.26
Anom-ia ephippiava. LINNE·
Os tnea e da. ici LINNE· 38 29 10 73 150 9.70
Chama. sp. 1 1 0.06
Candium tubencula tu/a LINNE·
Cena.stodenma eduXe LINNE·

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ 259 92 32 198
1197

581
77.42

ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΕΞΙΕΣ 258 102 52 204 616

1tenu i gai-tina. LINNE·

Venu* ven.nuc.osa LINNE·
Tapes, auneus GMELIN· 4 1 5 0.32
Tapes decussa tas LINNE· 8 1 11 20 1.29
Macina conattina. LINNE· 1 1 0.06
Donax tnunculu.s LINNE·
Donac.itla connea. POLI · 1 1 2 4 0.26
Seien sp. - Basis sp. 5 1 4 10 0.66
Ph.ola.<i daetgius LINNE·

Uni o s p.

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Pa.te.tla. caenulea LINNE· 1 1 2 0.13

T n ochus s p. 1 1 0.06

C ibbuia magus LINNE· 1 1 0.06

Ce.nith.ium vu.lga.twa BRUG, 6 1 7 0.45
Munex tnunculus LINNE· 10 5 1 10 26 1.68
Cgc.lona.ssa ne. ni tea LINNE- 1 1 0.06

Helix sp. 3 2 25 30 1.95

ΣΥΝΟΔΟ 600 237 108 601 S546 39.97
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Αν και είναι φαγώσιμο είδος, η μικρή παρουσία του στο μαλακολο- 
γικό υλικό δημιουργεί ερωτηματικά αν και κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε 
σαν τροφή. Είναι επίσης πολύ πιθανό ο μικρός αριθμός του να οφείλεται 
και σε γενικότερες παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες (ύπαρξη ή όχι βραχω
δών ακτών), ακόμη δε και σε εκλεκτική ή όχι συλλογή και προτίμησή 
του σαν είδος τροφής.

Pinna nobilis LINNE (Πίν. 5α, 3)
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο με ιδιόμορφο επίμηκες τριγωνικό σχήμα 

και οξύληκτο σπόνδυλο. Θεωρείται σαν το μεγαλύτερο δίθυρο μαλάκιο 
της Μεσογείου, το δε μέγεθος του μπορεί να ξεπεράσει τα 60 εκ. Είναι εδώ
διμο είδος και ζει σε βάθος μεγαλύτερο των 3 μ., ημιβυθισμένο στους ιλυώ- 
δεις-αμμώδεις πυθμένες, όπου επίσης στερεώνεται και με ισχυρό βύσσο.

Το όστρακο λόγω του μεγέθους του και της λεπτότητάς του είναι εύ
θραυστο, ενώ στην περιοχή του σπονδύλου φέρει μαργαρώδη επίστρωση.

Τα μεγάλα ποσοστά της Pinna στους πίνακες οφείλονται στο ότι το 
μαλάκιο συναντήθηκε υπό μορφή θραυσμάτων.

Η παρουσία της Pinna στο μαλακολογικό υλικό επιτρέπει τις εξής υπο
θέσεις:

1. Η παρουσία της Pinna αποτελεί υπολείμματα τροφής.
2. Η παρουσία της Pinna αποτελεί υπολείμματα πρώτης ύλης για κατα

σκευή κοσμημάτων.
Στην πρώτη υπόθεση η Pinna λόγω του μεγέθους της περιέχει σημα

ντική ποσότητα τροφής και αν χρησιμοποιήθηκε για διατροφή θα πρέπει, 
σε συνδυασμό με τη βαθυμετρική της εξάπλωση, να δεχθούμε ότι οι α- 
λιείς της διέθεταν ανάλογες κολυμβητικές και καταδυτικές ικανότητες (ο 
γράφων έχει ιδία πείρα πόσο δύσκολη και επίπονη είναι η απόσπαση μιας 
Pinna από το βυθό).

Στη δεύτερη υπόθεση η Pinna συλλεγόταν υπό μορφή άδειων κελυφών 
ή τμημάτων κελυφών από την ακτή με ιδιαίτερη προτίμηση στα τμήματα 
του κελύφους με μαργαρώδη επίστρωση κοντά στο σπόνδυλο.

Η ανεύρεση θραυσμάτων που να ανταποκρίνονται σ’ όλα τα τμήματα 
των θυρίδων του κελύφους θα επιβεβαίωνε την πρώτη υπόθεση. Ενώ η ανεύ
ρεση μόνο τμημάτων με μαργαρώδη επίστρωση θα ήταν στοιχείο υπέρ 
της δεύτερης υπόθεσης. Στο υλικό από την Θέρμη Β έχουν παρατηρηθεί 
μόνο τμήματα με μαργαρώδη επίστρωση, ενώ έχουν ανευρεθεί και κατερ
γασμένα τεμάχια κελύφους. Άποψη του γράφοντος είναι ότι η Pinna χρη
σιμοποιήθηκε περισσότερο για κατασκευή κοσμημάτων και λιγότερο για 
τροφή. Βέβαια το θέμα παραμένει ανοικτό.
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Chìamys sp. (Πίν. 5α, 4)
Θαλάσσιο δίθυρο είδος. Η κακή διατήρηση του υλικού δεν επιτρέπει 

λεπτομερή προσδιορισμό, ενώ μερικά δείγματα ομοιάζουν με την Chìamys 
flexuosa.

Spondylus gaederopus LINNE
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο με ισχυρό, εξαιρετικά παχύ και συμπαγές 

κέλυφος. Είναι παράκτιο είδος, ζει προσκολλημένο με τη μία θυρίδα του 
σε βράχους και έχει χρησιμοποιηθεί από τον προϊστορικό άνθρωπο για 
κατασκευή κοσμημάτων. Το είδος αυτό έχει βρεθεί σε πολλούς προϊστορι
κούς οικισμούς και η παρουσία του σχετίζεται με το πρόβλημα των ανταλ
λαγών κατά τη νεολιθική εποχή (πρόσφατη σύνθεση Γραμμένος, 1987).

Ο Spondylus είναι είδος, το οποίο ζει στις βραχώδεις ακτές του Βορείου 
(τουλάχιστον) Αιγαίου, οπότε η παρουσία του στο μαλακολογικό υλικό 
προϊστορικών οικισμών, που είναι παράκτιοι ή βρίσκονται κοντά στη θά
λασσα, θα ήταν λογική και αναμενόιιενη. Πράγματι στο υλικό που μελετή
θηκε εμφανίζονται 19 δείγματα Spondylus από τη Θέρμη Β, από τα οποία 
2 είναι επεξεργασμένα, ενώ στα Βασιλικά 11 ανευρέθηκε 1 επεξεργασμένο 
κέλυφος.

Ο Spondylus σαν παχυκέλυφο μαλάκιο προσφέρει μία πολύ καλή πρώ
τη ύλη για επεξεργασία και κατασκευή κοσμημάτων και ιδιαίτερα οι πιο 
παχυκέλυφες θυρίδες, όμως κάποιοι παρασιτικοί λιθοφάγοι οργανισμοί δια
τρυπούν το κέλυφος του και το καθιστούν σπογγώδες (όπως π.χ. η Cliona) 
μειώνοντας έτσι την ποιότητά του σαν πρώτη ύλη. Πράγματι στο υλικό 
που μελετήθηκε οι θυρίδες με επεξεργασία ήταν οι πιο παχυκέλυφες και 
«υγιείς» από οπές λιθοφάγων οργανισμών.

Η παρουσία του Spondylus στο υλικό που μελετήθηκε και η ποιότητά 
του επιτρέπουν την υπόθεση ότι αυτός είναι εντόπιος, προερχόμενος από 
την κοντινή ακτή του Θερμαϊκού. Ο αριθμός των δειγμάτων του σε συνδυ
ασμό με την ποιότητα των κελυφών θα πρέπει μάλλον να αποκλείσει την 
περίπτωση ότι αυτός αντιπροσωπεύει μία συστηματική παρακαταθήκη 
(stock) πρώτης ύλης με σκοπό την περαιτέρω ανταλλαγή, πολύ δε περισ
σότερο θα πρέπει ίσως να αποκλεισθεί ότι αυτός αποτελεί προϊόν ανταλ
λαγής, ιδίως τα ακατέργαστα κελύφη χαμηλής ποιότητας. Βέβαια όλα τα 
παραπάνω αποτελούν υποθέσεις και σκέψεις του γράφοντος. Ίσως μια πιο 
θετική απάντηση θα μπορούσε να δοθεί μετά από μια συστηματική δειγ
ματοληψία και οξυγονοϊσοτοπική ανάλυση δειγμάτων Spondylus.



Anomia ephippium LINNE
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο μικρού μεγέθους και ποικίλου σχήματος. 

Προσκολλάται με τη μια θυρίδα του σε σταθερές επιφάνειες σύμφωνα με 
τις οποίες προσαρμόζεται και το σχήμα του.

Η παρουσία του στο υλικό πρέπει να οφείλεται στο ότι μεταφέρθηκε 
προσκολλημένο σε μεγαλύτερα κελύφη, π.χ. Ostrea.

Ostrea edulis LINNE (Πίν. 5α 7-8)

Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο με παχύ όστρακο αποτελούμενο από πο
λυάριθμα ελάσματα. Ζει σε μικρό βάθος και παράκτια, όπου προσκολλάται 
σε σταθερά υποστρώματα σχηματίζοντας αποικίες (πάγκους). Η ανάπτυξή 
του ευνοείται σε ελαφρά υφάλμυρα νερά. Είναι εδώδιμο είδος και από την 
πληθώρα των κελυφών του φαίνεται ότι αποτελούσε πηγή τροφής.

Είναι το δεύτερο σε ποσοστιαία αναλογία μαλάκιο μετά το C. edule που 
βρέθηκε τόσο στα Βασιλικά όσο και στη Θέρμη Β.

Η ποιότητα του κελύφους δεν επιτρέπει τη χρήση του για κατασκευή 
κοσμημάτων. Σε μερικές θυρίδες όμως παρατηρήθηκαν κωνικού σχήματος 
κοιλότητες.

Chaîna sp.
Θαλάσσιο δίθυρο ποικιλόσχημο, μικρού μεγέθους, μαλάκιο, το οποίο 

προσκολλάται σε σταθερές επιφάνειες. Η παρουσία του είναι πολύ μικρή 
και θα πρέπει να μεταφέρθηκε προσκολλημένο σε μεγαλύτερα κελύφη, π.χ. 
Ostrea.

Cardium tuberculatum LINNE
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο με ποικίλο και ζωηρό χρωματισμό. Αν και 

είναι εδώδιμο και ζει σε μικρό βάθος σε αμμώδεις-ιλυώδεις πυθμένες, η μι
κρή παρουσία του υπό μορφή θραυσμάτων δεν μπορεί να δώσει στοιχεία 
για το αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι για τροφή.

Cerùstoderma edule LINNE (Παλαιότερη ονομασία Cardium edule LINNE) 
(Πίν. 5α, 5-6).
Αντιπροσωπεύει τον κύριο όγκο του μαλακολογικού υλικού τόσο στα 

Βασιλικά II1360 θυρίδες (94,83%), όσο και στη Θέρμη Β: 464-12.010 θυ
ρίδες (72,72 %), 464-ΙΙ 1493 θυρίδες (89,08 %), 464 III 1521 θυρίδες (92,29 %), 
464-IV 426 θυρίδες (84,35%), 465-1 1197 θυρίδες (77,42%).

Πρόκειται για θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο, το οποίο ζει σε μικρό βάθος 
μέσα σε αμμώδεις-ιλυώδεις πυθμένες. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε υφάλμυρα
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περιβάλλοντα (εκβολές ποταμών, παράκτιες λαγκούνες) και παρουσιάζει 
μεγάλη προσαρμοστικότητα στη διακύμανση της αλμυρότητας του νερού. 
Είναι εδώδιμο είδος και αλιεύεται ακόμη και σήμερα, συνήθως δε κατανα
λώνεται ωμό.

Επειδή το κέλυφός του φέρει οδοντωτά χείλη, είναι αρκετά δύσκολο να 
εισαχθεί κάποιο αιχμηρό εργαλείο για να ανοιχθούν οι θυρίδες. Αντίθετα 
ο γράφων έχει παρατηρήσει έναν πολύ απλό τρόπο, τον οποίο χρησιμοποι
ούν οι σύγχρονοι καταναλωτές για να αποχωρήσουν τις θυρίδες:

Δύο κλειστά όστρακα, περίπου του ίδιου μεγέθους, έρχονται σε επαφή 
κλείθρο με κλείθρο με τρόπο, ώστε τα επίπεδα των κλείθρων να είναι κά
θετα μεταξύ τους. Οι προεξέχοντες σπόνδυλοι κάθε οστράκου συμπλέκονται 
μεταξύ τους και σ’ αυτό βοηθούν και οι ακτινωτές πτυχές του οστράκου. 
Με αντίρροπη στρέψη των οστράκων θραύεται ο ελαστικός σύνδεσμος (Η- 
gamentum) του ενός και οι θυρίδες αποχωρίζονται.

Venus gallina LINNE
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο, ζει σε παράκτια έως μικρού βάθους περι

βάλλοντα με ιλυώδεις αμμώδεις πυθμένες.

Venus verrucosa LINNE (κοινή ονομασία κυδώνι).
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο, ζει σε παράκτια περιβάλλοντα, σε αμμώ- 

δεις-ιλυώδεις πυθμένες και ευνοείται σε υφάλμυρα περιβάλλοντα. Αν και 
είναι εδώδιμο και ζει σήμερα σε μεγάλη αφθονία στο Θερμαϊκό κόλπο βρέ
θηκε σε ελάχιστες ποσότητες τόσο στα Βασιλικά (1 θυρίδα), όσο και στη 
Θέρμη Β (3 θυρίδες).

Tapes aureus. GMELIN (Πίν. 5β, 12)
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Εδώδιμο είδος, ζει σε παράκτια ιλυοαμ- 

μώδη περιβάλλοντα και ευνοείται από ελαφρά υφάλμυρα νερά.

Tapes decussatus LINNE (Πίν. 5β, 9-10)
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Εδώδιμο είδος, ζει όπως και ο Τ. aureus.

Mactra corallina LINNE (Πίν. 5β, 13)

Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Ζει σε παράκτια αμμώδη-ιλυώδη περιβάλ
λοντα και ελαφρά υφάλμυρα νερά.

Donax trunculus LINNE
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Ζει σε αμμώδεις-ιλυώδεις πυθμένες. Είναι 

παράκτιο είδος.
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Donacilld cornea POLI (Πίν. 5β, 11)
Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο, ζει στις αμμώδεις ακτές, στη ζώνη θραύσης 

του κύματος.

Solen sp. Ensis sp. (ΓΠν. 5ß, 14)

Θαλάσσια δίθυρα εδώδιμα μαλάκια με χαρακτηριστικό σωληνοειδές 
κέλυφος. Ζουν σε παράκτια αμμώδη-ιλυώδη περιβάλλοντα. Οι διαφορές 
μεταξύ τους δεν είναι πολύ μεγάλες και επειδή στο υλικό συναντώνται υπό 
μορφή θραυσμάτων είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διαχωριστούν 
μεταξύ τους.

Pholas dactylus LINNE

Θαλάσσιο δίθυρο μαλάκιο. Είναι παράκτιο είδος και ζει μέσα σε οπές, 
που διανοίγει στα μαλακά πετρώματα της ακτής. Είναι φαγώσιμο είδος. 
Ανευρέθηκαν 2 κλείθρα.

Unio sp.
Λιμναίο δίθυρο μαλάκιο. Ζει σε ποταμούς και λίμνες μέσα σε αμμώ- 

δεις-ιλυώδεις πυθμένες. Είναι εδώδιμο είδος, αλλά η παρουσία του στο μα- 
λακολογικό υλικό είναι σχεδόν ασήμαντη. Ίσως χρησιμοποιήθηκε για 
κατασκευή κοσμημάτων εξαιτίας της μαργαρώδους επίστρωσης του κελύ- 
φους τους. Η πηγή προέλευσής του θα πρέπει να ήταν κάποιο ποτάμι ή 
κάποια λίμνη της ευρύτερης περιοχής.

Γαστερόποδα

Patella caerulea LINNE (κοινή ονομασία πεταλίδα) (Πίν. 5β, 16).

Παράκτιο είδος που ζει προσκολλημένο στα βράχια της ακτής. Τυ
πικό των βραχωδών ακτών. Εδώδιμο είδος.

Trochus sp. και Gibbula magus (Πίν. 5β, 19, 18)
Παράκτια είδη που ζουν προσκολλημένα στα βράχια της ακτής.

Gerithium vulgatum BRUGUIERE (Πίν. 5β, 17)
Παράκτιο είδος που ζει τόσο σε αμμώδεις-ιλυώδεις πυθμένες, όσο και 

σε βραχώδεις ακτές. Ευνοείται σε ελαφρά υφάλμυρα περιβάλλοντα.

Murex trunculus LINNE (Πίν, 5β, 15)
Θαλάσσιο παράκτιο είδος, εύκολα προσαρμόζεται σε υφάλμυρα νερά 

και ζει τόσο σε αμμώδη, όσο και βραχώδη υποστρώματα. Ανευρέθηκε σε
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αρκετές ποσότητες υπό μορφή όμως θραυσμάτων με αποτέλεσμα τα % πο
σοστά του να είναι μεγαλύτερα από την πραγματική παρουσία του.

Cyclonassa neritea LINNE

Μικρού μεγέθους (1,5 εκ.) θαλάσσιο παράκτιο είδος που ευδοκιμεί 
σε υφάλμυρα περιβάλλοντα και αμμώδεις πυθμένες.

Helix sp. (Πίν. 5β, 20)
Χερσαίο γαστερόποδο. Όλα σχεδόν τα κελύφη που μελετήθηκαν είτε 

είναι πλήρη ή διατηρούν την κορυφή της σπείρας τους (apex). Είναι δε 
πολύ πιθανό να μην αποτελούν υπολείμματα τροφής.

Συζήτηση
Από τη μελέτη του μαλακολογικού υλικού θα μπορούσαμε να συμπε- 

ράνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαλακίων αποτελείται από τα 
εδώδιμα είδη Cerastoderma edule και Ostrea edulis.

Τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 85 % των μαλακίων, σε 
μερικές δε περιπτώσεις περισσότερο και από 95%, ενώ ακολουθούν με μι
κρότερα ποσοστά Pinna, Murex, Solen-Ensis, Tapes, Area, τα οποία επίσης 
είναι εδώδιμα. Από τη σύγκριση του μαλακολογικού υλικού Βασιλικά II 
με τα Βασιλικά I (Γραμμένος, 1987) προκύπτει ότι το Cerastoderma edule 
επικρατεί, ακολουθεί δε η Ostrea, ενώ το Mytilus εμφανίζεται μόνο στα 
Βασιλικά II.

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πλειοψηφία 
του μαλακολογικού υλικού αντιπροσωπεύει υπολείμματα τροφής.

Από οικολογικής πλευράς στο σύνολό τους τα μελετηθέντα θαλάσσια 
μαλάκια αναπτύσσονται ιδιαίτερα σε ελαφρά υφάλμυρα νερά (εκβολές πο
ταμών, λαγκούνες κλπ.). Επίσης τα είδη που διαβιούν σε χαμηλού προφίλ 
αμμώδεις ακτές υπερτερούν αριθμητικά (σε είδη και άτομα) κατά πολύ 
των ειδών που διαβιούν σε βραχώδεις ακτές {Mytilus, Arca, Spondylus, 
Patella, Trochus, Gibbuld).

Ο χώρος συλλογής αυτών των μαλακίων θα πρέπει να τοποθετηθεί 
στην κοντινή ακτή της δυτικής πλευράς της λεκάνης του Ανθεμούντα. 
Αν και τα διαθέσιμα παλαιογεωγραφικά στοιχεία για την περιοχή είναι 
ελάχιστα, κατά την άποψη του γράφοντος το περιβαλλοντικό καθεστώς 
της τότε ακτής δεν θα πρέπει να είχε σημαντικές διαφορές από τη σημερινή 
κατάσταση.

Οπωσδήποτε η τότε ακτογραμμή βρισκόταν πολύ πιο ανατολικά απ’ 
ό,τι σήμερα και μετατοπίστηκε προς δυτικά από τη βαθμιαία πρόσχωση 
του χειμάρρου Ανθεμούντα.
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Στο χώρο του σημερινού αεροδρομίου θα πρέπει να είχαμε τη δη- 
ουργία ενός τυπικού μοντέλου χαμηλής ακτής με μικρές παράκτιες λαγκού- 
νες και έλη. Αντίθετα υψηλού προφίλ βραχώδεις ακτές θα πρέπει να είχαμε 
προς τις περιοχές των ακρωτηρίων Μικρού και Μεγάλου Εμβόλου. Βέβαια 
το θέμα του παλαιοπεριβαλλοντικού καθεστώτος παραμένει ανοικτό και 
μία γεωαρχαιολογική έρευνα θα συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
μιας καλύτερης εικόνας.

Ε. ΜΑΡΚΕ

Ή Βυζαντινή Θέρμη

Ή περιοχή τής τούμπας Θέρμη A παρουσιάζει ένδείξεις συνεχούς έγκα- 
τάστασης άπό τήν τελευταία νεολιθική περίοδο μέχρι τα βυζαντινά χρόνια.

Δεδομένου ότι τό χωριό Σέδες όνομάσθηκε Θέρμη τό 1926 (Lefort, 
1986: 239), οί έρευνητές Π. Θεοδωρίδης (Θεοδωρίδης, 1981: 418) καί J. Le
fort (Lefort, 1982: 171) ταυτίζουν τό Σέδες μέ τή σημερινή Θέρμη καί τά 
Θέρμα τών βυζαντινών κειμένων μέ τά σημερινά Λουτρά Σέδες. Τά δύο χω
ριά επικοινωνούσαν μέ δρόμο προς τόν περιορισμό τών Γουρνών. Σ’ ένα 
έγγραφο τής Μ. Ίβήρων τού 1047 μνημονεύονται άνάμεσα στα κτήματα 
τής μονής αγροί στό χωριό Σέδες, ένώ σέ μιά διαθήκη τού 1284 άναφέρεται 
κηποπεριβόλιον στήν περιοχή τών Σεδών. Ό Lefort διατύπωσε τήν άποψη 
ότι τά κτήματα τής Άκαπνίου καί τής Χορταΐτου δυτικά τών Γουρνών βρί
σκονταν στήν περιοχή τών Σεδών, ένώ ό Π. Θεοδωρίδης πιθανολογεί, ότι 
οί Σέδες άνήκαν ίσως στή Μ. Χορταΐτου, γιατί τά δυτικότερα σύνορά τους 
μέ τούς περιορισμούς τών Γουρνών, τής αγίας Ευφημίας καί τής Σαραντα- 
ρέας ανήκουν σέ δίκαια τής Μ. Χορταΐτου. Οί παραπάνω απόψεις έχουν 
ξεχωριστή σημασία καί έρμηνεύουν τήν εξαιρετική ποιότητα τής βυζα
ντινής κεραμικής πού έδωσαν οί άνασκαφές στις δύο τομές.

Ή περιοχή τών Σεδών παρουσιάζει πολλά φυσικά θέλγητρα, γι’ αύτό 
μαζί μέ όλη τήν προς άνατολάς τής Θεσσαλονίκης χώρα όνομάσθηκε Κα
λαμαριά, λέξη πού προέρχεται άπό παραφθορά τού Καλή μεριά. Ό Π. Πα- 
παγεωργίου (Παπαγεωργίου, 1898: 58-59) τήν περιγράφει μέ ιδιαίτερη γλα- 
φυρότητα: «Τόν διά τού άνω μέρους τής κοιλάδος έκ τού Σέδες είς τά Βα
σιλικά όδοιπορούντα σύμμικτος κατέχει άμα μέν ό θαυμασιιός προς τά έξο
χα θέλγητρα τής φύσεως καί τήν ευφορίαν τής χώρας άμα δε ή άνάμνησις 
τού ποικίλου ιστορικού παρελθόντος τής μικράς ταύτης γωνίας τής Μα
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κεδονίας, αληθώς δέ άμηχανεί τις είς όποτέραν των περί τής άρχής τοΰ 
όνόματος τής Καλαμαρίας φερομένων παραδόσεων να. άπονείμη τα πρωτεία: 
προς την φύσιν ήμιλλήθη φιλοτίμως όπως καταγλαΐση την κοιλάδα ταύ- 
την ή ιστορία μάλιστα των βυζαντινών χρόνων, καθ’ οϋς εύσεβεΐς βασιλείς 
ίδρυσαν επί τε των παρακειμένων όρέωνκαί έν τφ πεδίφ καί εύλαβεϊς χρι
στιανοί ώκησαν πλουσιωτάτας μονάς... Ούτως ό όδοιπορών άναπαύει τό 
όμμα αύτοΰ έναλλάξ είς τήν θέαν πλουσίων άγρών, θελκτικών τοπίων καί 
συνοικισμών καί ευκρινών γραμμών τών γυμνών όρέων, ενώ τής θαλάσσης 
ή γλυκεία αύρα μυροβόλον προσφέρει αύτώ έκ τών λόφων τήν όσμήν του 
θύμου, τοΰ όριγάνου καί τών λοιπών άρωματικών φυτών».

Μέ αφορμή τή διέλευση καί εγκατάσταση άγωγοΰ καυσίμων τής ’Αε
ροπορίας με κατεύθυνση άπό Β-Ν στις ανατολικές παρειές τής τούμπας 
Θέρμη A (σχ. 1) άνοίχθηκαν τό Σεπτέμβριο του 1989 δύο δοκιμαστικές 
τομές διαστάσεων 4x4 μ. στους ανατολικούς της πρόποδες. Μέ τή διάνοιξη 
τών τομών διαπιστώθηκε ότι ό άγωγός δέν κατέστρεψε αρχαίες έπιχώσεις, 
γιατί στό σημείο αυτό υπήρχαν έπιχωματώσεις άπό αργιλώδες στρώμα.

Στήν τομή I, όπου ή ερευνά εφθασε μέχρι βάθος 3,55 μ., βρέθηκε μετά 
τήν άφαίρεση τοΰ έπιφανειακοΰ στρώματος στή ΒΑ γωνία τοΰ σκάμματος 
διαλυμένος τοίχος άπό πέτρες καί λάσπη (Πίν. 6α) καί στή δυτική πλευρά 
τής τομής δάπεδο άπό πατημένο χώμα. Μετά τήν άφαίρεση τοΰ λιθοσωροΰ, 
πού περιείχε καί στάχτη, εντοπίσθηκε στό κέντρο τοΰ σκάμματος σκουπι- 
δόλακκος (Πίν. 6β) μέ κάλυψη άπό κεραμίδια. Είχε διάμετρο 1 μ., βάθος 
2,45 μ., τοιχώματα άπό πηλό καί περιείχε στάχτες, οστά ζώων, λαβές καί 
λεπίδες μαχαιριών καί άφθονη βυζαντινή κεραμική. Τό γύρω άπό τό λάκ
κο χώμα τής τομής ήταν μαλακό καστανό καί περιείχε εκτός άπό θραύσμα
τα αγγείων βυζαντινών χρόνων καρφιά, σιδερένια αιχμή βέλους, όστέινη 
λαβή μαχαιριού μέ εγχάρακτη διακόσμηση καί δύο νομίσματα, ενα Βασι
λείου Α' κι ενα άδιάγνωστο. Πλάι στό λάκκο εντοπίσθηκε πεσμένος τοί
χος μέ κατεύθυνση άπό ΝΑ-ΒΔ, οι πέτρες τοΰ οποίου άφαιρέθηκαν για. νά 
προχωρήσει ή ερευνά σε βάθος. Στή συνέχεια διαπιστώθηκε στή ΝΑ γωνία 
τοΰ σκάμματος καί σέ βάθος 2,10 μ. άπό τήν έπκράνειά του άλλος σκου- 
πιδόλακκος ΰψους 1 μ. καί πλάτους 2,20 μ. (Πίν. 7α), ό πλήρης καθαρισμός 
τοΰ όποιου ήταν αδύνατος, γιατί τά τοιχώματά του συνεχίζονται καί πέρα 
άπό τά όρια τής τομής. Στό εσωτερικό του βρέθηκαν στάχτες, κεραμίδια 
στέγης, οστά ζώων καί θραύσματα βυζαντινών αγγείων. Κάτω άπό τό δά
πεδο τοΰ λάκκου ανασκάφηκε ενα σκληρό καστανό χώμα μέ παλαιοχρι
στιανική κεραμική, ή ερευνά τοΰ όποιου σταμάτησε στα 3,55 μ. Ή πυκνό
τητα τής παλαιοχριστιανικής κεραμικής είναι μικρή σέ σύγκριση μέ τή 
βυζαντινή, ένώ δέν λείπουν στά άνω στρώματα καί σποραδικά έλληνιστικά 
όστρακα, πού πρέπει νά κύλησαν άπό ψηλά (Rey, 1919: 159). Άπό τή με



λέτη των ευρημάτων προκύπτει δτι ή τομή I άνοίχθηκε μέσα σέ αύλή σπι
τιού ή αγροκτήματος, πού οριζόταν άπό κτιστό λασπόκτιστο περίβολο. 
Μέσα στήν αύλή άνοιξαν κατά τα μέσα τού 13ου αί. τούς δύο σκουπιδό- 
λακκους για τον ένταφιασμό τών άπορριμάτων.
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Σχ. 1. Τοπογραφικό τής περιοχής τής Τονμπας Θέρμη A 
πού άντ/.γράφηκε άπό το δημοσιευμένο σχέδιο τον L. Rey. 

Σημειώνονται δεξιά οι θέσεις τών τομών I καί II

Στήν τομή II, πού ή έπιφάνειά της βρίσκεται κατά 0,90 μ. ψηλότερα 
άπό τήν τομή I καί άπέχει 5 μ. βόρεια τής παραπάνω τομής, άποκαλύφθηκε 
αρχικά στή ΝΔ γωνία του σκάμματος στρώση άπό κεραμίδια καί στή συνέ
χεια λιθοσωρός (Πίν. 7β). Ό λιθοσωρός αυτός καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο 
τμήμα τής τομής καί συνδέεται μέ τό λιθοσωρό πού έντοπίσθηκε κατά μή
κος τής εκσκαφής καί ανάμεσα στις τομές I καί II. Πρόκειται για ένα λιθο- 
σωρό πού άρχίζει 1,50 μ. βόρεια τής ΒΑ γωνίας τής τομής I και συνεχίζει
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μέχρι καί 5 μ. βόρεια τής τομής II. Έδώ δεν βρέθηκαν άρχαϊες έπιχώσεις, 
γιατί το τμήμα αυτό συμπίπτει μέ τό σβήσιμο τής τούμπας προς Β. *0 λιθο- 
σωρός τής τομής II ανήκει σε πεσμένο βυζαντινό τοίχο περίβολο, ή ανατο
λική πλευρά τοϋ όποιου ταυτίζεται μέ τό λιθοσωρό τής έκσκαφής του άγω- 
γοϋ, ένώ ή νότια καί βόρεια πλευρά του συμπίπτουν μέ τούς λιθοσωρούς 
τών τομών I και II. ’Ανήκει σε βυζαντινό τοίχο κατασκευασμένο μέ πέτρες 
καί λάσπη, κάτω άπό τόν όποιο βρέθηκε μέσα στήν τομή II άλλος λιθοσω- 
ρός, πού άνήκετ σέ λείψανα τριών τοίχων πού περιείχαν ώμά πλίθια καί σχη
μάτιζαν γωνίες. ’Ανάμεσα στά λείψανα τών τοίχων παρατηρήθηκε στρώμα 
πηλοϋ άπό δάπεδο σπιτιού, στό όποιο ανήκουν καί οί διαλυμένοι τοίχοι. 
Τό υπόλοιπο τμήμα τυς τομής κάλυπτε καστανοκίτρινο χώμα μέ κλίση άπό 
Β-Ν, ένώ στό νότιο άκρο της έντοπίσθηκε στρώμα πηλοϋ πάχους 0,30 μ. 
Κάτω άπό αύτό διαπιστώθηκε διαδοχικά χώμα κιτρινωπό καί άμμος καί 
βαθύτερα ένα γκρίζο στρώμα μέ πολλές πέτρες, πυριτόλιθους καί χαλαζίες. 
Τέλος στή νότια παρειά τής τομής βρέθηκε στρώμα άπό καστανό σκληρό 
χώμα μέ παλαιοχριστιανική κεραμική αντίστοιχο μέ τό παλαιοχριστιανικό 
στρώμα τής τομής I. Άπό τις άνασκαφικές ενδείξεις προκύπτει ότι καί ή 
τομή II άνοίχθηκε σέ περίβολο άγροκτήματος ή μετοχιού καί συνάντησε 
τούς διαλυμένους τοίχους ένός σπιτιού. Άπό τήν ερευνά τών δύο τομών 
συμπεραίνεται δτι στούς πρόποδες τής τούμπας Θέρμη A κι έπάνω στά έρεί- 
πια μιας όχι ιδιαίτερα σημαντικής έγκατάστασης τών παλαιοχριστιανικών 
χρόνων ίδρύθηκε τό 12ο al. ένα άγρόκτημα ή μετόχι μέ περίβολο καί λα- 
σπόκτιστα λιθοπλινθόκτιστα σπίτια. Ή κεραμική τών δύο τομών χρονολο
γεί τήν έγκατάσταση αυτή στό 12ο καί τό 13ο αΐ.

Ή κεραμική
Άπό τήν έρευνα στις δυο τομές συγκεντρώθηκαν συνολικά 2.112 όστρα

κα αγγείων, άπό τά όποια τά 1864 είναι άκόσμητα καί τά 248 έφυαλωμένα. 
Στά άκόσμητα καταμετρήθηκαν καί δέκα ελληνιστικά όστρακα, πού πρέπει 
να κύλησαν άπό τίς πλαγιές τής τούμπας, γιατί δέν ήταν στρωματογραφη- 
μένα.

Τά περισσότερα βυζαντινά όστρακα πού βρέθηκαν στις τομές ανήκουν 
σέ μαγειρικά σκεύη, στά όποια κατατάσσονται οί χύτρες μέ έπίπεδη ή 
στρογγυλεμένη βάση (Μπακιρτζής, 1984: 51) καί οί χειροποίητες γλάστρες 
(Μπακιρτζής, 1984: 78).

Άπό τά άγγεΐα άποθήκευσης καί μεταφοράς άναγνωρίζονται άρκετά 
θραύσματα άμφορέων (βάσεις, λαβές, λαιμοί, κομμάτια άπό τό σώμα καί 
τούς ώμους) καί λίγα θραύσματα πίθων (Μπακιρτζής, 1984: 161-178). Με
γάλο τμήμα άμφορέα (σχ. 2), πού χρονολογείται στον 11ο-12ο αί. (Bakirtzis, 
1989: 74) βρέθηκε μέσα στό λάκκο II τής τομής I, ενώ λαιμός πίθου μέ
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έγχάρακτη διακόσμηση (σχ. 3), πού χρονολογείται στο 12ο αΐ. (Minie, 
1974: 62), βρέθηκε στο λάκκο I.

Σχ. 2. Ό βυζαντινός αμφορέας Σχ. 3. Ή κανάτα τον λάκκου II τής τομής I 
τοϋ λάκκον II τής τομής I με την επίθετη κόκκινη διακόσμηση

Στούς σκουπιδόλακκους βρέθηκε καί μεγάλο τμήμα λυχναριού μέ υ
ψηλό πόδι καί διάφανη έφυάλωση μαζί μέ δύο άγνύθες, ή μία άπό τις όποιες 
είναι τού γνωστού πυραμιδοειδούς τύπου καί ή άλλη στρογγυλή μέ όπή στό 
κέντρο.

Στά έπιτραπέζια σκεύη κατατάσσονται τά πιάτα καί οί κανάτες, αρκετά 
θραύσματα των όποιων διακρίνονται ανάμεσα στά ευρήματα των δύο τομών 
μέ καλύτερο παράδειγμα μία κανάτα (σχ. 4), μέ έπίπεδη βάση, σφαιρικό 
σώμα, υψηλό λαιμό καί μία λαβή, πού διακοσμείται μέ επίθετη γραμμική 
διακόσμηση κόκκινου χρώματος (Μ. Corovic-Ljubinovic, 1974: 27-36).

Άπό τά 248 θραύσματα έφυαλωμένων αγγείων, πού είναι όλα έπιτρα
πέζια, μόνον τέσσερα δέν άνήκουν σέ πιάτα. Τά περισσότερα βρέθηκαν 
στούς σκουπιδόλακκους καί άντίπροσοιπεύουν όλα σχεδόν τά είδη τής έφυα- 
λωμένης βυζαντινής κεραμικής. 'Υπάρχουν όστρακα μέ γραπτή κι έγχάρα
κτη διακόσμηση (Πίν. 8α), τά όποια χρονολογούνται στό 12ο αί. (Morgan, 
1942: 141-142), μέ γραπτή διακόσμηση πράσινου καί καφέ χρώματος (Mor
gan, 1942: 75-80) τού πρώτου μισού τού 12ου αί., όστρακα μέ λεπτή χάραξη 
καί διάφανη έφυάλωση (σχ. 5) έπίσης τού 12ου (Morgan, 1942: 117-123) καί 
άλλα μέ γραπτή πιτσιλωτή διακόσμηση καί χρώματος (Πίν. 8β) τής ίδιας
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περιόδου (Morgan, 1942: 86). Επίσης πολλά θραύσματα έπιπεδόγλυφων 
άγγείων (σχ. 6 καί Πίν. 8γ) του τέλους του 12ου ai. (Ch. Bakirtzis, D. Papa- 
nikola-Bakirtzis, 1979: 426), λίγα μέ έγχάρακτη διακόσμηση καί κίτρινη 
έφυάλωση του 13ου αί. κι ένα μεγάλο κομμάτι πιάτου μέ έγχάρακτη διακό-

Σχ. 4. ’Άνω τμήμα πίθου Σχ. 5. Τομή καί οψη θραύσματος αγγείου 
με εγχάρακτη διακόσμηση με λεπτή χάραξη από το λάκκο I τής τομής I 

άπό τό λάκκο II τής τομής I

σμηση καί πινελιές πράσινου καί καφέ χρώματος (Πίν. 8δ, σχ. 7) έπίσης 
τού 13ου αιώνα.

Σχ. 6. Τομή πιάτου με επιπεδόγλυφη Σχ. 7. Τομή πιάτου με γραπτή
διακόσμηση από το λάκκο II καί εγχάρακτη διακόσμηση

άπό το λάκκο I τής τομής I

Τήν πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία άγγείων της Θέρμης αποτελεί μιά 
μικρή ομάδα άπό δώδεκα όστρακα, πού χαρακτηρίζονται γιά τό λεπτόκοκ
κο ερυθρό τους πηλό, τό χρυσάφι επίχρισμα καί τήν επίθετη διακόσμηση 
κόκκινου χρώματος, πού συναντάται γιά πρώτη φορά στή Θεσσαλονίκη. 
Στήν Ομάδα αυτή άνήκει μεγάλο τμήμα πιάτου διαμέτρου 24 έκ. (σχ. 8 καί 
Πίν. 8ε) μέ χαμηλή άποκλίνουσα βάση κι έσωτερική διακόσμηση τών ομο
κέντρων κύκλων κόκκινου χρώματος. Τό χείλος, πού κάμπτεται έλαφρά 
προς τα έξω, διατρέχει άλλος κόκκινος κύκλος, άπό τον όποιο ξεκινούν
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κάθετες όμοιόχρωμες κροσσοειδεϊς γραμμές. Στήν ίδια ομάδα ανήκουν 
καί τέσσερις λαβές κλειστών κανατόσχημων αγγείων διακοσμημένες μέ 
πλάγιες κόκκινες γραμμές, βάση πιάτου μέ ομόκεντρους κύκλους, δύο άλλες 
έπίπεδες βάσεις κλειστών άγγείων διαμέτρου 3,5 καί 5,5 έκ. αντίστοιχα καί

τέλος τμήμα λαιμού τριφυλλόστομης οίνοχοΐσκης μέ παράλληλες ραβδώ
σεις. Ή κεραμική τής ομάδας αυτής παρουσιάζει πολλές ομοιότητες μέ 
άντίστοιχα παραδείγματα άπό τις άνασκαφές στή Γόρτυνα, πού χρονολο
γήθηκαν όμως άπό τόν άνασκαφέα της στον 7ο αί. Τό οτι τά παραπάνω άγ- 
γεΐα βρέθηκαν στό λάκκο II τής Θέρμης μαζί μέ έφυαλωμένα όστρακα τού 
12ου-13ου αί. τοποθετεί αναμφίβολα τήν κατασκευή τους στήν περίοδο 
αύτή καί άποδεικνύει τή μεγάλη σπουδαιότητα τών σκουπιδόλακκων γιά 
τήν έρευνα.

Κλείνοντας τή σύντομη αύτή ανασκαφική έκθεση στή Θέρμη, ελ
πίζω σέ μιά μελλοντική διεξοδική ανασκαφική έρευνα του χώρου, πού θά 
προσδιορίσει άκριβέστερα τό είδος, τό χαρακτήρα καί τή διάρκεια τού βυ
ζαντινού οικισμού πού δημιουργήθηκε στούς πρόποδες τής προϊστορικής 
τούμπάς.

ΡΟΖ ΑΛΙ A ΧΡΗΣΤΙΔ Ο Y

Οστέινα, αντικείμενα: «Η επεξεργασία των οστών»

Εισαγωγή
Από τη γενικότερη μελέτη των οστέινων αντικειμένων, η οποία, ας ση

μειωθεί, δεν ολοκληρώθηκε, επιλέχθηκαν και θα συζητηθούν παρακάτω 
ορισμένα θέματα σχετικά με την επεξεργασία και τη χρήση των οστών. 
Τα θέματα αυτά αφορούν τα φαινόμενα χρονικής διαδοχής και «οριζόντιας 
ανάπτυξης του οικισμού» που απασχολούν τους ανασκαφείς της θέσης1.

Σχ. 8. Τομή πιάτου μέ χρυσάφι 
επίχρισμα καί έπίθετη κόκκινη διακόσμηση. 

Λάκκος II τομής I

1. Γ ραμμένος κ.ά., Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης. Ανασκαφική περί-
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Ανάλυση

Εξετάστηκαν 106 δείγματα που φέρουν ίχνη επεξεργασίας ή και χρή
σης. Αμφιβολίες υπάρχουν για 5 θραύσματα, τα οποία δεν περιλήφθηκαν 
στην ανάλυση.

1) Διατήρηση

Στην πλειοψηφία τους τα οστέινα αντικείμενα είναι θραύσματα (82/106: 
77,36%). 18 σώζονται ακέραια, ενώ αμφίβολη είναι η κατάσταση διατή
ρησης 6 εργαλείων.

Κατά ένα μεγάλο ποσοστό (65/106: 69,32%) τα αντικείμενα είναι 
διαβρωμένα και σχετικά εύθραυστα. Ενδεχομένως η διάβρωση οφείλεται 
στα ιζήματα που καλύπτουν τα οστά (και όχι μόνο) της θέσης.

Παρατηρήθηκε ανομοιομορφία στις κατανομές των διαβρωμένων αντι
κειμένων κατά φάση. Στις I και HIß τα διαβρωμένα είναι η πλειοψηφία (2/3 
και 58/78, αντιστοίχως). Στις φάσεις II και ΙΙα λίγα είναι τα προβληματικά 
απ’ αυτή την άποψη δείγματα (2/16 και 3/9, αντιστοίχως). Ωστόσο, πρέπει 
να τονιστεί ότι οι ενδείξεις διάβρωσης είναι οι ίδιες ακριβώς για όλες τις 
φάσεις. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, η διαφοροποίηση που επισημάνθηκε να 
οφείλεται στις συνθήκες και το χρόνο εγκατάλειψης των δαπέδων της φά
σης ΙΙΙβ, και στις συνθήκες που επικράτησαν στην επιφάνεια μετά την ορι
στική εγκατάλειψη του χώρου (φάση I).

2) Κατηγορίες αντικειμένων

Με βάση μορφολειτουργικά και τεχνολογικά κριτήρια τα οστέινα 
αντικείμενα χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Επεξεργασμένα οστά ή τμήματα οστών -39 δείγματα, 36,45% (σχ. 1, 2).
Τελειωμένα από καταοκεναστική άποψη αντικείμενα -67 δείγματα, 62,62%
(σχ. 3, 4, 5, 6).
Στα τελευταία περιλαμβάνονται 11/12 αδιάγνωστα θραύσματα (Πίν. I).

3) Πρώτη ύλη

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα μακρά (80/106) και τα πλατεία οστά 
(14/106) του σκελετού (Πίν. II). Κατά πλειοψηφία αυτά προέρχονται από 
ζώα μεγάλου «μεγέθους»1 (33 και 8, αντιστοίχως), ζώα μικρού μεγέθους (35

οδος 1987, «Μακεδονικά» ΚΖ' (1989-1990)224-22, 229.

1. Επειδή η συνεξέταση επιμέρους θεμάτων με τη ζωολόγο δεν στάθηκε δυνατή, επι- 
λέχθηκε η ταξινόμηση των οστών σε γενικές κατηγορίες με βάση το μέγεθος του ζώου
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Το 1:3 εγκαταλείφθηκε πριν ολοκληρωθεί η απόσχιση
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Σχ. 2. Κατάλοιπα 2:1 και 2:3
— Ημιτελές πρωτογενούς επεξεργασίας, 2:2. Η διπλή απόσχιση καθορίζει 

και το γενικό σχήμα της οστέινης λεπίδας: - με συγκλίνουσες πλευρές 
— Πυρήνας ή Μορφοποίηση με κρούση, 2:4 

Θραύσμα προϊόντος εγκαρσίου τεμαχισμού, ίσως προετοιμασμένος πυρήνας, 2:5



Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης, ανασκαφική περίοδος 1989 479

Σχ. 3. Φορείς αιχμηρών
3:1, διχοτόμηση διάφυσης και επίφυσης. 3:2, ακέραια διάφυση και επίφυση.

3:3, παρασχίδα· τα αρνητικά των αποτμημάτων που παρατηρούνται στη βάση 
(οπίσθια όψη) είναι ίχνη χρήσης. 3:4, προϊόν συνδυασμού απόσχισης και επίκρουσης. 

Η βάση τοποθετείται στη μεταεπιφυσιακή ζώνη του οστού. 3:5, φολίδα
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Σχ. 4. Εργαλεία με κόψη από παρασχίδες 
Η βάση tou 4:1 φέρει ίχνη επίκρουσης (χρήση)
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ai

Σχ. 5. Εργαλεία τριβής με κόψη σε ακέραιες διαφνσεις 
Η κόψη του 5:3 είναι «στομωμένη» από τη χρήση
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Σχ. 6. Εργαλεία με στρογγνλεμένο άνω άκρο (6:1, 2, 3)
Η δεξιά όψη του 6:1 ξύθηκε για να μειωθεί ο όγκος του άκρου. Εργαλείο τριβής 

με κυρτή επιφάνεια εργασίας (6:4)
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και 2, αντιστοίχως) και μικρότερα της άγριας πανίδας (5 μακρά οστά). 
Από τα ζώα μεσαίου μεγέθους γινόταν χρήση διαφόρων οστών: μακρών 
(6), πλευρών (4), δοντιών (1) και, κυρίως, ελαφοκέρατος (10).

Κατηγορίες αντικειμένων και πρώτη ύλη

Τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ζώα αντιπροσωπεύονται με παρόμοια 
ποσοστά στα επεξεργασμένα οστά και τα τελειωμένα αντικείμενα (Πίν. III). 
Τα μικρότερα ζώα δεν επεμβαίνουν ή επεμβαίνουν ελάχιστα στην πρώτη 
κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, ο οργανωμένος και συστηματικός τεμαχι
σμός των οστών στη Θέρμη Β φαίνεται να αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, 
τα μακρά οστά (16/33) και τα πλευρά (4/8) των μεγαλόσωμων θηλαστικών, 
τα μακρά οστά (5/6) και τα δόντια (1/1) των ζώων μεσαίου μεγέθους, καθώς 
και το στέλεχος του ελαφοκέρατος (2/2 ελέγξιμες περιπτώσεις). Πρέπει να 
τονιστεί εδώ ότι διακλαδώσεις του τελευταίου δεν αναγνωρίστηκαν μεταξύ 
των επεξεργασμένων οστών.

4) Τεμαχισμός οστών
4.1. Τρόποι (modes) τεμαχισμού. Από τις άμεσες ενδείξεις που προσφέ

ρει το δείγμα φαίνεται ότι η παραγωγή φορέων ή «υποβάθρων»* 1 επικεντρω
νόταν στα προϊόντα κατά μήκος τεμαχισμού (67/106: 63,21 %)· Το πο
σοστό των εγκάρσια τεμαχισμένων είναι, συγκριτικά, χαμηλό, αν και όχι 
αμελητέο (35/106: 33,02°/°)-

Τέσσερα επεξεργασμένα οστά και ένα τελειωμένο εργαλείο δείχνουν ότι 
ο εγκάρσιος μπορεί να προηγείται του κατά μήκος τεμαχισμού (σχ. 2:2,3). 
Βέβαια, αυτό μπορεί να ισχύει για περισσότερα οστά, και ιδιαίτερα γι’ αυτά 
των μεγαλόσωμων θηλαστικών. Τα τελευταία τεμαχίζονταν, συνήθως, πα
ράλληλα ή σχεδόν παράλληλα προς τη διάταξη των ινών του ιστού (Πίν. 
IV, σχ. 2:2)· ως τελειωμένα αντικείμενα, τα εγκάρσια τεμαχισμένα οστά αυ
τών των ζώων, συμπίπτουν με δύο τμήματα/θραύσματα οστών (2/21) που 
χρησιμοποιήθηκαν για το σχήμα τους χωρίς καμιά προεργασία2 (σχ. 5:3).

από το οποίο προήλθαν. Βλ. Ρ. Halstead και Gl. Jones, Early Neolithic Economy 
in Thessaly-Some Evidence from excavations at Prodromos, «Ανθρωπολογία» 1 (1980) 
97. Αλλού έχουμε συζητήσει τις αδυναμίες τέτοιων γενικευτικών σχημάτων ταξινόμη
σης: R. Christ idou στο D. Grammenos και συνεργάτες, «Dimitra, a prehistoric 
site near Serres» (υπό έκδ.).

1. Βλ. A. Μ ο υ ν δ ρ έ α - Αγ ρ α φ ι ώ τ η, Στρατηγικές εκμετάλλευσης των οστέ
ινων πρώτων υλών στην εργαλειοτεχνία της Νεολιθικής Θεσσαλίας, «Ανθρωπολογικά 
Ανάλεκτα» 49.1 (1988) 43 κ.εξ.

2. Σχόλια για τη χρήση τέτοιων φορέων βλ. στο C h r i s t i d o u, όπ. π.



484 Ρ. Χρηστίδου

Στα μακρά οστά των μεγάλων ζώων παρατηρήθηκε, ακόμη, η συστη
ματική αποκοπή της επίφυσης και της μετα-επιφυσιακής ζώνης: 4/6 κατά
λοιπα επεξεργασίας είναι επιφύσεις τέτοιων οστών (σχ. 2:1)1, ενώ το τε- 
λειωμένο εργαλείο που αναφέραμε είναι τμήμα διάφυσης. Αν, πράγματι, 
ακολουθούσε κατά μήκος τεμαχισμός, τότε μπορούμε να μιλούμε για προ
ετοιμασία πυρήνων. Στις δύο περιπτώσεις που διατηρείται η επίφυση, ανα
γνωρίζεται το ίδιο οστό και συγκεκριμένη μέθοδος κατά μήκος τεμαχισμού 
(σχ. 1:1, 3).

Την ίδια τάση διαπιστώνουμε και στα μακρά οστά των μικρών ζώων 
(Πίν. IV), αν και δεν λείπουν παραδείγματα διατήρησης της μετα-επκρυσια- 
κής ζώνης (2 δείγματα: 1 εργαλείο και 1 επεξεργασμένο οστό (σχ. 2:5, 3:4) 
ή τμήματος της επίφυσης στα διχοτομημένα κατά μήκος μεταπόδια (2 ερ
γαλεία, σχ. 3:1). Αντίθετα, η διάφυση των μακρών οστών των μεσαίου με
γέθους ζώων παραμένει ακέραια (Πίν. IV), αφού πρώτα αφαιρεθεί η επίφυση 
και η μετα-επιφυσιακή ζώνη (1 πυρήνας, 1 κατάλοιπο, σχ. 1:2). Τέλος, στα 
οστά των μικρότερων ζώων που περιέχονται στο δείγμα, η επέμβαση γι
νόταν εγκάρσια προς τη διάταξη των ινών και διατηρούνταν η επίφυση 
(σχ. 3:2).

Όσον αφορά τα πλευρά, αυτά των μεγαλύτερων ζώων, τεμαχίζονταν 
συστηματικά κατά μήκος των ινών (Πίν. IV), ενώ τα πλευρά των μικρών 
ζώων χρησιμοποιούνταν ακέραια, όπως και τα βραχέα οστά.

Οι διακλαδώσεις των κεράτων παρέμεναν ακέραιες (σχ. 6:1, 2), ενώ 
το στέλεχος δουλευόταν εντατικότερα (βλ. παραπάνω).

4.2. Τεχνικές τεμαχισμού. Αυτές είναι αργές-ακριβείας ή ταχείες. Στις 
πρώτες ανήκουν μέθοδοι, στις οποίες γίνεται χρήση τριβής ή απόσχισης. 
Ως ταχείες ερμηνεύονται οι παραλλαγές της κρούσης.

Είναι πιθανό (και λογικό να υποθέσουμε) ότι μια σειρά εργαλείων 
κατασκευάστηκαν από προϊόντα τεμαχισμού οστών για διατροφικούς σκο
πούς (βλ. σχ. 5:3). Τα εργαλεία με κυρτή επιφάνεια εργασίας μάλιστα δεν 
αφήνουν πολλές αμφιβολίες γι’ αυτό.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι, και στην περίπτωση των 
άλλων αντικειμένων, δεν αποκλείεται η αλληλοεπικάλυψη των δραστηριο
τήτων παρασκευής τροφής και κατασκευής οστέινων αντικειμένων. Για 
παράδειγμα, η προσεκτική αποκοπή των επιφύσεων επιτρέπει την απομά
κρυνση του μυελού των οστών καθαρού από θρύμματα του συμπαγούς κε- 
λύφους, καθώς και τη διατήρηση της διάφυσης ακέραιας. Την ίδια στα
θερότητα στη σχέση του τεμαχισμού για σκοπούς διατροφικούς και αυτού

1. Βλ. Μουνδρέα-Αγραφιώτη, 6π. π., σ. 43.



Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης, ανασκαφική περίοδος 1989 485

για τεχνολογικούς ανιχνεύουμε και στην περίπτωση χρήσης ταχέων τε
χνικών. Στη Θέρμη Β οι συμμετρικές1 παρασχίδες υπερτερούν αριθμητικά 
των ασύμμετρων (ακανόνιστων)—8/13 ελέγξιμες περιπτώσεις τελειωμένων 
αντικειμένων. Δηλαδή, η παρασχίδα-φορέας δεν είναι τυχαίο προϊόν τεμα
χισμού που εκτελείται σε ορισμένο τόπο, αλλά και χρόνο: ο έλεγχος της 
ποιότητας των προϊόντων εξαρτάται όχι μόνο από την πείρα των κατασκευα
στών, αλλά και από τις μηχανικές ιδιότητες τον οστού κατά τη συγκεκρι
μένη χρονική στιγμή2.

Κλείνοντας το σχολιασμό των τεχνικών τεμαχισμού, πρέπει να ανα
φέρουμε ότι προβληματική παραμένει η χρήση της φωτιάς ως μέσου τε
μαχισμού3.

5) Επεξεργασία και χρήση οστών επί τόπου: Οι ενδείξεις από τα οστέινα 
αντικείμενα
Διαθέτοντας άμεσες ενδείξεις για τον τεμαχισμό οστών για τεχνολο

γικούς και διατροφικούς σκοπούς στη θέση4, και έχοντας συζητήσει τη 
στενή σχέση των δύο δραστηριοτήτων, θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε 
κάποια στοιχεία ενδεικτικά της σχέσης των τελειωμένων αντικειμένων 
και των επεξεργασμένων οστών. Υπενθμίζεται ότι οι άμεσες ενδείξεις για 
τα ενδιάμεσα στάδια επεξεργασίας (ie: δευτερογενής επεξεργασία, rough- 
shaping, shaping, finishing) γενικά απουσιάζουν (Πίν. I).

Αναφέρθηκε παραπάνω η απουσία των πλευρών ζώων μεσαίου μεγέ
θους και των διακλαδώσεων κεράτων από την κατηγορία των επεξεργα
σμένων οστών. Αν αυτή συνδυαστεί με την «τυχαία» παρουσία (από 1 δείγ
μα) μακρών οστών αυτών των ζώων και άλλων τμημάτων του ελαφοκέρατος 
στη δεύτερη κατηγορία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ των αναγκών σε οστά ζώων αυτού του μεγέ
θους ως πρώτη ύλη, εν γένει, και ως τελειωμέ να αντικείμενα στον εξεταζό

1. Συμμετρικές ως προς τον «επιμήκη μορφολογικό άξονα τους». Βλ. Α. Μουν- 
δ'ρέα-Αγραφιώτη, Εισαγωγή στην μεθοδολογία ανάλυσης των προϊστορικών ο
στέινων εργαλείων, «Ανθρωπολογικά» 1 (1980) 87-88.

2. Βλ. Christidou, 6π. π., για περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία.
3. Κατά κανόνα τα ίχνη θέρμανσης συσχετίζονται με τροφοπαρασκευαστικές διαδι

κασίες (Η e 1 m er : pers. comm., βλ. και C. Becker, Kastanas-Die Tierknochenfunde 
(263-264), Prahist. Archaol. in Sudosteuropa, Band S. Berlin. Στο δείγμα της Θέρμης η κα
μένη ζώνη εντοπίζεται στα όρια της μεταεπιφυσιακής χώρας και διατρέχει όλη την περι
φέρεια της διάφυσης (άνω ημιμόριο πήχη μεγάλου ζώου). Δεν αποκλείεται να έχουμε μια 
ένδειξη τεμαχισμού με θέρμανση, γνωστού στην περίπτωση των κεράτων (βλ. Becker, 
όπ. π., 109, και Christidou, όπ. π., για περισσότερη βιβλιογραφία.

4. Βλ. Ε. Γιαννούλη, 1990, στο Δ. Γ ραμμένος και συνεργάτες, όπ. π., 262- 
278, και Γιαννούλη, ίδιος τόμος.
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μενο χώρο. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι ρυθμοί απόρριψης των 
εργαλείων δεν είναι (υποχρεωτικά) οι ίδιοι με αυτούς της απόρριψης απλών 
προϊόντων επεξεργασίας. Τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούνται, να 
αποθηκεύονται, να συντηρούνται, ή και να ανακατασκευάζονται σε περισ
σότερους από έναν χώρους, δηλαδή, εκτός αυτών που εξετάζουμε.

Εν πάση περιπτώσει, η διαφοροποίηση των δύο μεγάλων κατηγοριών 
οστέινων αντικειμένων, έτσι όπως διατυπώνεται για τα ζώα μεσαίου μεγέ
θους, δεν ισχύει για τα οστά των μεγαλύτερων. Στον Πίνακα III δείξαμε ότι 
τα οστά των τελευταίων αντιπροσωπεύονται σχεδόν ισόποσα στα επεξεργα
σμένα οστά και τα τελειωμένα αντικείμενα. Εντούτοις, αν συγκρίνουμε τα 
δύο σύνολα με βάση τις τεχνικές τεμαχισμού, διαπιστώνουμε ότι η συχνό
τητα των αργών τεχνικών «πέφτει» σημαντικά στα τελειωμένα αντικείμενα 
(επεξ. οστά: 85 °/0, τελ. αντικ. 28,57 %)· Επομένως, αν δεχθούμε ότι τα 
εργαλεία της θέσης κατασκευάζονται από προϊόντα κατά μήκος τεμαχισμού 
(βλ. παραπάνω), και μάλιστα παρασχίδες συμμετρικές (4/6 ελέγξιμες περι
πτώσεις), μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι προετοιμασμένοι πυρήνες ή και 
τα παράγωγά τους χρησιμοποιούνται εκτός του χώρου που εξετάζουμε.

Όσον αφορά τα μικρά θηλαστικά, αυτά εμφανίζονται σπάνια ως επε
ξεργασμένα οστά (Πίν. ΙΠ). Επιπλέον, οι ακέραιες διαφύσεις σπανίζουν 
Kat στις δύο κατηγορίες (3/9 επεξεργασμένα οστά, 5/25 ελέγξιμες περιπτώ
σεις τελειωμένων αντικειμένων). Ως τελειωμένα αντικείμενα αυτές συμπί
πτουν με εργαλεία με κόψη (σχ. 5:1, 2). Με άλλα λόγια, τα μακρά οστά 
αυτών των ζώων τεμαχίζονταν και χρησιμοποιούνταν εντατικά, αν και 
άφθονα στη θέση1. Ένα μεγάλο, μάλιστα, ποσοστό των τελειωμένων αντι
κειμένων κατασκευάστηκε από προϊόντα αργού κατά μήκος τεμαχισμού 
(12/26 ελέγξιμες περιπτώσεις).

Αξιολογώντας την παρατήρηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι δύο 
παράγοντες ρύθμιζαν τη χρήση αυτών των οστών: ο τεχνολογικός (επιζη- 
τούμενη φόρμα, design) και ο λειτουργικός (μηχανικές ιδιότητες του οστού 
και του φορέα). Στην περίπτωση, λοιπόν, ορισμένων εργαλείων με κόψη 
η ανάγκη για ευρεία επιφάνεια εργασίας προϋποθέτει τη διατήρηση της 
διάφυσης ακέραιας και τη λοξοτόμηση. Λοξοτόμηση αναγνωρίστηκε σε 
ένα θραύσμα προϊόντος εγκάρσιου τεμαχισμού. Τα άλλα δύο «blocks» είναι 
κομμένα κάθετα προς τη διάταξη των ινών, ακριβώς τα όρια της μετα-επι- 
φυσιακής ζώνης. Δεν αποκλείεται, στην περίπτωση των δύο τελευταίων, 
ο συνδυασμός με κατά μήκος τεμαχισμό2.

1. Βλ. Γ ι a V V ο ό λ η, όπ. π., και ίδιος τόμος.
2. Τέτοια παραδείγματα διαθέτουμε από το Ντικιλί-Τας και το Μεγάλο Νησί Γαλή

νης (Σαριγκιόλ), Ρ. Χρηστίδου, υλικό υπό μελέτη.
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Aitò την άλλη πλευρά, τα οστά που χρησιμοποιούνται (ie: επιλέγονται) 
για την κατασκευή εργαλείων είναι συγκεκριμένα: σε 9 ελέγξιμες περιπτώ
σεις αναγνωρίστηκαν 1 ωλένη, 1 βραχίονας, 2 κνήμες και 5 μεταπόδια1. 
Έτσι, εκτός από τεχνο-λειτουργικούς παράγοντες, και οικονομικοί, σχετικοί 
με τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, θα μπορούσαν να ρυθμίζουν τη χρή
ση των οστών2 και να επιβάλλουν τον εξορθολογισμό της παραγωγής. 
Άλλωστε, όπως ήδη σημειώθηκε, τέτοια οστά σπάνια απορρίπτονται ως 
απλά επεξεργασμένα οστά. Αντίθετα, γνωρίζουμε περιπτώσεις συγκεντρώ
σεων ημιτελών, ή τη σπανιότητα κάποιων οστών απ’ αυτά που αναφέραμε 
σε οικισμένους χώρους3.

Ώστε η ανάλυση των δεδομένων από τα οστέινα αντικείμενα καταλή
γει στη διαπίστωση οργανωμένου και συστηματικού τεμαχισμού οστών 
ζώων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους. Για τα μικρότερα η σχετική έλλειψη 
επαρκών ενδείξεων είναι, ενδεχομένως, αποτέλεσμα της εντατικής χρήσης 
των οστών τους που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
εργαλείων (Πίν III).

Γνωρίζοντας, τώρα, τα είδη των οστών και τις συχνότητες των τεχνι
κών (αργών και ταχέων) στις δύο κατηγορίες οστέινων αντικειμένων, μπο
ρούμε να προτείνουμε ως υπόθεση προς επιβεβαίωση την εξής: η επεξερ
γασία των οστών στη Θέρμη Β κάλυπτε και ανάγκες εκτός από αυτές που 
διαπιστώνονται στο χώρο.

6) Επεξεργασία, χρήση και απόρριψη. Οι ενδείξεις από το χώρο

Ο τομέας 464 απέδωσε το 86,89% του γενικού συνόλου των οστέινων 
αντικειμένων που διαθέτουμε. Η δυσαναλογία αυτή, βέβαια, μπορεί να οφεί
λεται στη διαφορά ως προς την ενταντικότητα της έρευνας στους δύο το
μείς4, αλλά ίσως και στον τρόπο, καθώς και την εντατικότη- α της χρήσης 
των δύο περιοχών κατά την προϊστορία. Αναλυτικότερα, τα περισσότερα 
δείγματα προέρχονται από την τομή 464 I (59/106). Τα 40/59 (37,74% επί

1. Για τις ιδιότητες των οστών βλ. Christidou, όπ.π.,όπου σχετική βιβλιογρα
φία. Προσθέτουμε εδώ: D. Τ. Reilly και Α. Η. Bur ns tei n, The elastic properties 
ofcompact bone tissue, «Journal of Biomechanics» 8 (1975) 393-405, και T. P. O’Connor 
1984, On the structure chemistry and decay of bones, antler and ivory , Archaeological bone, 
antler and ivory, Occasional Papers no 5: the proceedings of the conference held by UKIC. 
Archaeol. section.

2. Οι δημοσιεύσεις του οστεολογικού υλικού της θέσης δεν δίνουν ακριβή στοιχεία 
για τις συχνότητες εμφάνισης των οστών αυτών των ζώων.

3. Π.χ. Βασιλικά (X ρ η σ τ ί δ ο υ, υπό μελ.). Βλ. και Christidou, όπ. π., όπου 
θίγεται το πρόβλημα.

4. Βλ. Γ ραμμένος, κ.ά., όπ. π., σ. 229-234, και ίδιος τόμος.
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του γενικού συνόλου των αντικειμένων) από το λάκκο που ανοίχθηκε στο 
στερεό. Γενικά, τα δάπεδα, και ιδιαίτερα τα πηλόστρωτα, εμφανίζονται 
φτωχά σε οστέινα αντικείμενα (Πίν. V).

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αριθμητικές διαφορές 
στην αντιπροσώπευση των οστέινων αντικειμένων κατά φάση στον τομέα 
465. Τέτοιες διαφορές διαπιστώνονται στον τομέα 464. Επιπλέον, στον το
μέα 465 τα επεξεργασμένα οστά αποδίδονται στις φάσεις I και II, ενώ το σύ
νολο, σχεδόν, αυτών του τοιιέα 464 προέρχεται από τα λιθόστρωτα. Τα 3 
δείγματα που δεν συσχετίζονται με τα λιθόστρωτα του τομέα βρέθηκαν στην 
περιοχή εκτός πηλόστρωτου της 464 II. Αν αυτό μπορούσε να τεκμηριωθεί 
ανασκαφικά, τότε τα πηλόστρωτα θα αποσυνδέονταν από την επεξεργασία 
οστών. Τέλος, οι παρατηρήσεις ότι στον τομέα 465 περιορίζεται η ποικιλία 
των οστών ζώων μεσαίου μεγέθους σε πλευρά και διακλαδώσεις κεράτων, 
καθώς και ότι στις φάσεις I και II εμφανίζονται μέθοδοι αργού κατά μήκος 
τεμαχισμού (πολλαπλός με απόσχιση, σχ. 1:1, και διχοτόμηση με τριβή), 
οι οποίες δεν απαντούν στον τομέα 464, θα μπορούσαν, εφόσον το δείγμα 
που διαθέτουμε δεν ήταν τόσο μικρό και ακατάλληλο για την εξακρίβωση 
τέτοιων υποθέσεων, να θεμελιώσουν κάποια διαφοροποίηση των περιοχών 
(ίσως χρονική, όχι όμως χρονολογική).

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο μέθοδοι τεμαχισμού που αναφέραμε 
αναγνωρίζονται σε πυρήνες, υποκατηγορία επεξεργασμένων οστών που, 
γενικά, απουσιάζουν από τα λιθόστρωτα (I εξαίρεση). Το ίδιο ισχύει και 
για τα κατάλοιπα επεξεργασίας. Αυτές οι δύο υποκατηγορίες συσχετίζο
νται με τους λάκκους στο στερεό των τομών 464 I και III. Στα δάπεδα πε
ριοριζόμαστε σε θραύσματα προϊόντων εγκάρσιου και κατά μήκος τεμαχι
σμού, τα οποία δεν αποτελούν a priori απορρίμματα.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε ότι οι πυρήνες δεν είναι ποτέ 
αχρηστευμένοι (epuises, exhausted). Το ίδιο επισημάνθηκε και για τους 
πυρήνες των λίθινων-πελεκητών εργαλείων. Στην περίπτωσή τους προτά- 
θηκε ως ερμηνεία η κακή ποιότητα της πρώτης ύλης και η σχετική της επάρ
κεια1. Στην περίπτωση των οστών, η επάρκεια είναι θέμα προς συζήτηση 
και σχετίζεται, πρωτίστως, με δύο παράγοντες: τους «ρυθμούς» σφαγής 
των ζώων (άγριων και κατοικίδιων) και τις μεθόδους διαμελισμού των ζώων 
και την αποτύπωσή τους στο χώρο. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε πληροφορίες 
πάνω σ’ αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την ποιότητα, αυτή δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί κακή. Τα οστά που προσδιορίζονται ανατομικά, κι αυτό για 
όλα τα ζώα, είναι πλευρά (14), μεταπόδια (10) και κνήμες (7), σε μικρότερο

1. Βλ. Κ. Σκουρτοπούλου, 1990, στο Γ ραμμένος και συνεργάτες, όπ. π., 
σ. 258, 261.
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βαθμό χρησιμοποιούνται οι ωλένες (4) και οι βραχίονες (4). Ένα μεγάλο 
ποσοστό κατασκευάζεται από ελαφόκερας (10). Πρόκειται για οστά των 
οποίων τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι μηχανικές ιδιότητες δικαιο
λογούν την επιλογή τους1.

Ωστόσο, η «αμέλεια» αυτή θα μπορούσε να εξηγηθεί, ενμερει, αν δε- 
χόμασταν μια πολύ ειδική χρήση των οστών (ειδική χρήση που, ως ένα 
βαθμό, επέβαλαν οι επεμβάσεις που είχε, σε πρώτο στάδιο, δεχτεί ο πυρή
νας), και την απόρριψή τους κατά το χρόνο εκείνο που τα οστά είχαν στε
γνώσει και στερούνταν των μηχανικών ιδιοτήτων για τις οποίες είχαν επι- 
λεγεί.

Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί κανείς και για τα διάφορα προϊόντα τε
μαχισμού που καταμετρήθηκαν, και έτσι να εξηγήσει την παρουσία τους 
εντός και εκτός λάκκων.

Εάν η τελευταία υπόθεση είναι σωστή, και με βάση όσα αναφέρθηκαν 
για τις κατανομές των διαφόρων κατηγοριών επεξεργασμένων οστών, τότε 
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα δάπεδα καθορίζονταν κατά καιρούς 
από τα de facto άχρηστα εργαλεία και προϊόντα επεξεργασίας. Μια έμμεση 
επιβεβαίωση γι’ αυτό αποτελεί το υλικό του μεγάλου λάκκου στην τομή 
464 I, από τον οποίο προήλθε ο μεγαλύτερος αριθμός των επεξεργασμένων 
οστών της τομής (Πίν. V).

Το υλικό του λάκκου βρέθηκε «στρωματογραφημένο». Όλα τα κατά
λοιπα και οι πυρήνες που συσχετίσθηκαν μ’ αυτόν βρέθηκαν στο βάθος 
του στερεού. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι στο βάθος του στερεού ια επεξερ
γασμένα οστά είναι περισσότερα από τα τελειωμένα αντικείμενα (12:6), ενώ 
στο ύψος των δαπέδων η σχέση αντιστρέφεται (6:17), και αποκαθίσταται 
σ’ αυτή που υπολογίστηκε σ’ όλα τα δάπεδα, και όχι μόνο τα λιθόστρωτα 
(Πίν. V). Δεν αποκλείεται, λοιπόν, στον πυθμένα του λάκκου να ρίχθηκαν 
απορρίμματα που συγκεντρώθηκαν κατά τον καθαρισμό μιας ευρύτερης πε
ριοχής καί, οτη συνέχεια, να γέμισε με το χώμα της εκσκαφής του.

Ενδιαφέρουσες είναι και οι ενδείξεις από τα εργαλεία. Από τα ενεργά 
τους άκρα λείπουν τα ίχνη πρόσφατης ανανέωσης (avivage, resharpening) 
ή ανακατασκευής (reamenagement)—2 εξαιρέσεις επί συνόλου 40 ελέγξι
μων περιπτώσεων. Λείπουν, ακόμη, οι άμεσες ενδείξεις ανακύκλωσης που 
διαθέτουμε από οικισμένους χώρους. Αντίθετα, στο σύνολό τους προσφέ
ρουν πολλά στοιχεία για τη μελέτη των ιχνών χρήσης (θέμα υπό μελέτη).

1. Βλ. σημ. 1, σ. 487, και E. B a ί 11 e u 1 et J. Heurmattite, Industries du Bois, 
Paris 1980, Deiagrave, και S. A. Wainwright, W. B. Biggs, J. D. Currcy και 
J. M. Bosline, 1982, «Mechanical design in organisms», Princeton Univ. Press.
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Ανακεφαλαίωση

Το υλικό της Θέρμης Β προσφέρει άμεσες ενδείξεις για την πρωτογενή 
επεξεργασία των οστών σε μια νεολιθική εγκατάσταση και για τη χρήση 
των εργαλείων1.

Στο κείμενο που προηγήθηκε θίξαμε θέματα που αφορούν την επεξερ
γασία των οστών. Η παρουσίαση δεν είναι εξαντλητική. Επιμείναμε σε 
προβλήματα που αφορούν τις κατανομές και κάναμε πολλές υποθέσεις, 
οι οποίες αποτελούν θέματα για μελέτη.

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής μπορούμε συμπε
ρασματικά να πούμε ότι:

1) Δεν τεκμηριώνεται η λειτουργική διαφοροποίηση των δαπέδων. 
Οι διαφορές που επισημάνθηκαν μεταξύ των τομέων δεν μπορούν, σ’ ένα 
τόσο μικρό δείγμα, να θεωρηθούν σημαντικές (βλ. παραπάνω για πηλό- 
στρωτα).

2) Τα δάπεδα λειτουργούσαν ως εργασιακοί χώροι. Προς το παρόν, 
δεν συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.

3) Η πυκνότητα των κατεξοχήν απορριμμάτων είναι υψηλή στους 
λάκκους. Δεν αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο των από καιρού εις καιρόν κα
θαρισμών των δαπέδων.

4) Στη Θέρμη έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση νεολιθικής εγκατά
στασης που προσφέρει άμεσες ενδείξεις για την οργανωμένη επεξεργασία 
των οστών. Θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτό το φαινόμενο 
σε σχέση με τα στοιχεία που προσφέρουν τα σύνολα των οστέινων αντικει
μένων από άλλους οικισμούς.

1. Αυτά που θα μπορούσε κανείς να περιλάβει στην κατηγορία των «μη-εργαλεί- 
ων» (!) είναι ελάχιστα. Το βραχύ οστό (κότσι) βρέθηκε, μάλιστα, στην ταφή των κλα
σικών χρόνων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. Κατηγορίες οστέινων αντικειμένων

Ε.Ο. 39 Τ.Α. 67

πυρήνες 4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 53

κατάλοιπα 6 αιχμηρά 18

ημιτελή Α'-Γ. 7 με κόψη 17

ημιτελή Β'-Γ. 2 με Σ.Ε.Α. 12

πρ. Εγκ· Τεμ. 6 με Ε/Κ/Κυ επ.εργ. 6

πρ. Κ-Μ. Τεμ. 11 ΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 3

Πυρήνες ή ημιτελή 2 ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ 12

(Συντομογραφίες: Ε.Ο. = Επεξεργασμένα οστά, Τ.Α. = Τελειωμενα αντικείμενα,
Α'-Γ = πρωτογενής επεξεργασία, Β'-Γ = δευτερογενής επε
ξεργασία, πρ.Εγκ.Τεμ. = προϊόν εγκαρσίου τεμαχισμού, 
πρ. Κ-Μ. Τεμ. = προϊόν κατά μήκος τεμαχισμού,
Σ.Ε.Α. = στρογγυλεμένο ενεργό άκρο,
Ε/Κ/Κυ επ. εργ. = επίπεδη/κοίλη/κυρτή επιφάνεια εργασίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Οστά κατά κατηγορίες αντικειμένων

(Κώδικες: 1= 

2= 

3= 

0 =

οστά του σκελετού 

ελαφόκερας 

δόντια 

εργαλεία

επεξεργασμένα οστά 

μη- εργαλεία 

αδιάγνωστα
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ΠΓΝΑΚΑΧ III. Μεγέθη ζώων κατά κατηγορία αντικειμένων

Ε.Ο. Τ.Α.

ΑΑΙΑΓΜΠΑ

πυρήνες
πηοπνες

π
Ημιτελή

κατάλοιπα
ημιτελή
Α'-Γ

ημιτελή
Β’-Γ

πρ.
εγχ.Τεμ.

πρ.
Κ-Κ Τεμ. Εογαλεία

MH
εργαλείο Αδιόγνίοτα

Με 2 2 ( ( 1 3 » Π 1 3

με 1 2 ϊ I 2 7 5 1

μι 1 3 S 21 1 -

μαπ 1 1

»ολίδα . 1

(Συντ ομογραφίες: Με = μεγάλα ζώα, με = ζώα μεσαίου μεγέθους, μι » μικρά ζώα, 
μαπ = μικρά άγριας πανίδας)

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Μεγέθη και οστά ζώων / τρόποι τεμαχισμόν.
Στα μικρά ζώα μετρούμε 34 εΜγζιμες περιπτώσεις

Κ-Μ
Τεμ. Εγκ.Τεμ.

Με
Μ.Ο 25 8

ΠΛ 7 1

με
Μ.Ο 1 5

ΠΛ 1 3

με
Μ.Ο 26 8

ΠΛ - 2

μαπ Μ.Ο - 5

(Συντομογραφϊες: Μ.Ο = Μακρά οστά, ΠΛ. = πλευρά)
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. Κατανομές κατά φάση των Ε.Ο. και Τ.Α. κάθε τομής

164 I 464 II 484 III 464 III/IV 464 IV 465 1 465 IV

Ε.Ο. li. Ε.Ο. li. Ε.Ο. Ti. Ε.Ο. Τ.Α. Ε.Ο. li. Ε.Ο. Ti. Ε.Ο. Ti.

I 1 2 - -

II 3 3 2 1 1 2 I 3

Ilia I 3 1 1

mb 2 10 2 4 3 3 2 2 4 - 4

mb
Λακ.

17 23 2 •

IS 40 a 6 5 5 0 2 2 5 3 7 I 3

(Συντομογραφίες: Λακ. = Λάκκος)
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SUMMARY

D. V. Grammenos, M. Pappa, D. Urem-Kotsou, K. 
Skourtopoulou, E. Giannouli, S. - M. Vaiamoti, Ch. Ma- 
rango u, G. Syridis, E. Marlci, R. Chrestidou, Excavation at 
the Neolithic settlement Thermi B and the Byzantine habitation by the pre
historic settlement Thermi A. Excavational season 1989.

After an interval of one year, the excavation of the Neolithic flat-extended 
settlement Thermi B was continued in 1989. Research was also carried out 
at the Byzantine habitation on the eastern slope of the mound Thermi A. 
The preliminary results of the excavation of 1989 and short reports of the 
study of the material are presented in this paper.

D. Grammenos presents the overall results of the excavation: The size of 
the settlement proved to be smaller than the first suggestions. The archaeolo
gical layers are three meters deep. The discovery of the extended stone pave
ments in the deepest layer, which have been interpreted as open workshops, 
is the most important architectural evidence. Finally, this new site is related 
to the data of the excavation at Thermi A, carried out by Rey.

M. Pappa presents the aims and method of the excavation of 1989 and 
describes the excavational trenches. The stratigraphic evidence of 1987 is 
attested, while the three main phases of excavational layers are preserved : a) 
Phase T: surface, b) Phase II: grey layers with sparse habitation evidence, 
c) Phase III: habitation layers (Ilia: rooms, Illb: stone pavements). Finally 
the new data refering to the space organization according to the trenches and 
phases are also described,

D. Urem-Kotsou studied the pottery and devided it in to categories. She 
suggests that the pottery belongs to the Dimeni phases. The pottery distri
bution to layers does not present great variations.

K. Skourtopoulou examined the raw material of the stone implements 
and the process of the lithic production. The use of chert and quartz, abun
dant in the area, implies a local production, while no specialized factors are 
traced. The small quantity of imported material suggests the lack of syste
matic participation of the settlement in an intrasite exchange network.

E. Giannouli studied the animal bones and presents the preliminary re
sults and statistic data. The species identified are: goat, sheep, domestic cow.
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wild bear, dog, red deer, fallow deer and badger. She suggests the existence 
of evidence for bone partial distribution to the trenches of the excavation.

A preliminary study, of the carbonised plant remains recovered from 
the site, is presented by S.-M. Vaiamoti. The species identified are: einkorn, 
emmer and bread/durum wheat, hulled barley, legumes, grape, blackberry 
and wild pistacio. A range of wild species has only been partly identified. 
The study provides some evidence on cereal processing and the use of the 
respective by-products. This evidence also implies that einkorn and emmer 
were consumed as food by the inhabitants of the site.

Ch. Marangou studied the figurines discovered during the two excava- 
tional seasons. Sixteen figurines were only found most of them were anthro
pomorphic. Phase Illb yielded three further categories of figurines: two zoo- 
morphic, one vessel and four models. The categories, the manufacture and 
the use of tne figurines are examined, while a catalogue is also included.

A comparative study of the molluscs from Thermi B and Basilica C is 
presented by G. Syrides. The molluscs were mainly used as food. They must 
have been collected from the nearby shore of the western side of the basin of 
Anthemous.

E. Marki studied the finds of the Byzantine habitation which was loca
ted near Thermi A. It is jrobably a manor related to the Byzantine village 
Sedes. The pottery suggests that it was built in the 12th and was used in the 
12th and 13th centuries A.D.

Finally, R. Chrestidou presents the preliminary examination of the bone- 
tool industry. The study of the samples does not suggest activity differentia
tion referring to the bone-tool industry in the three phases of the settlement; 
however the frequency of implements is higher on the stone pavements. It 
is significant to mention that the excavated tools are all worn out.
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