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Η ΘΔΑΛΙΑ  ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ  

ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΣΗ AΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Μαρία Βαχοπούλοσ  

 

Ζ αλάγλσζε ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην 

πιαίζην αλαθνξάο ζην νπνίν εληάζζεη ν εξεπλεηήο ηα ζθφξπηα θνκκάηηα ηνπ 

παξειζφληνο πνπ κειεηά. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έξεπλά ηνπ 

επηδέρνληαη, φπσο είλαη εχινγν, πνιιαπιέο εξκελείεο. Κάζε εξκελεία 

αληηθαηνπηξίδεη θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη 

κεζνδνινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θάζε κειεηεηή. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο είλαη δπλαηφ λα ζπλαρζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ζηηο γλψζεηο καο γχξσ απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηφζν κηαο πεξηνρήο φζν 

θαη κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ο ρψξνο θαη ρξφλνο, εμάιινπ, ζπληζηνχλ ηνπο δχν 

άμνλεο νη νπνίνη θαζφξηζαλ θαη θαζνξίδνπλ αθφκα ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο ελ 

γέλεη. Ζ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ ρσξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο 

αξραηνινγηθήο ζέζεο θαη ε κειέηε ηεο ρξνληθήο ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο ζηε ξνή 

ηνπ βίνπ ηεο είλαη ζεκαληηθέο ηφζν γηα ηε κειέηε θαη ηελ ηειηθή θαηαλφεζή ηεο 

αλζξψπηλεο θαηνίθεζεο φζν θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελδερφκελσλ - ελδνγελψλ θαη 

εμσγελψλ- επηδξάζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Ζ 

αξραηνινγηθή έξεπλα γηα ηελ Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (ζην ΤΔΥ) ζηε Θεζζαιία 

παξνπζηάδεηαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά. Πηζηεχνπκε φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

επθνιφηεξε ηφζν ε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο έξεπλαο, φζν θαη ε αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ησλ αξραηνιφγσλ. Έηζη ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα κπεζεί επθνιφηεξα 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο  φζνλ αθνξά απηή ηελ επνρή ζην ζεζζαιηθφ ρψξν.  

 

Οι απαρτές ηης έρεσνας 

 

Ο Habbo Gerhard Lölling
1
 είλαη ν πξψηνο αξραηνιφγνο, ν νπνίνο 

ελδηαθέξζεθε γηα ηηο μαγούλες ζηε Θεζζαιία. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε ηδηαίηεξα 

                                                
Υξεζηκνπνηνχληαη εθηφο ησλ θαζηεξσκέλσλ νη παξαθάησ ζπληνκεχζεηο :  

Α.Δ.Θ..Δ. : Σν αξραηνινγηθφ έξγν ζηε Θεζζαιία θαη ηεξεά Διιάδα, Βφινο.     

ΔΤΠΠΟ 2 : Σν έξγν ηνπ ΤΠΠΟ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  
Αζήλα 1998.   
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ζηηο καγνχιεο ηνπ Γηκελίνπ θαη ηνπ έζθινπ. Σν 1886
2
 ν πξψηνο ζνισηφο ηάθνο 

γλσζηφο ζαλ «Λαμιόζπιηο» ή Σάθνο Α ηνπ Γηκελίνπ
3
 είρε ήδε αλαζθαθεί απφ ηνπο 

H. G. Lölling θαη P. Wolters.  Σν 1889 ν P. Wolters
4
  κειέηεζε θαη δεκνζίεπζε ηε 

κπθελατθή θεξακηθή ηεο πιινγήο Π. Απνζηνιίδε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηηο 

Παγαζέο
5
. Σν 1896 ν Βαζίιεηνο Λενλάξδνο αλαζθάπηεη δχν ζνισηνχο ηάθνπο ηεο 

Γεσκεηξηθήο επνρήο ζηε Μαξκάξηαλε ηεο Λάξηζαο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα (1898), ν 

Υξήζηνο Σζνχληαο
6
 απνθαιχπηεη αθφκε ηέζζεξηο ζνισηνχο ηάθνπο, παξφκνηνπο κε 

απηνχο πνπ εμεξεπλήζεθαλ δχν ρξφληα πξηλ απφ ηνλ Βαζίιεην Λενλάξδν. Απφ ηνπο 

ηέζζεξηο ζνισηνχο ηάθνπο ν έλαο ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔΥ
7
. Οη ηάθνη ηεο 

Μαξκάξηαλεο θαζψο θαη ηα θηεξίζκαηα πνπ απηνί πεξηείραλ κειεηήζεθαλ εθηελψο 

απφ ηνπο W.A.  Heurtley θαη T.C. Skeat
8
 (1931). Μεηά ην θαζάξηζκα ησλ ηάθσλ, 

απνθαιχθζεθε φηη απηνί  είραλ ζεκειησζεί ζε νηθηζηηθά ζηξψκαηα ηεο Πξψηκεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (ζην εμήο ΠΔΥ). Ζ επηθαλεηαθή έξεπλα ζηνπο γχξσ αγξνχο 

θαζψο θαη νη δνθηκαζηηθέο ηνκέο, νη νπνίεο έθζαζαλ ζε βάζνο 5,50κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, απέδεημαλ ηελ χπαξμε νηθηζηηθψλ ζηξσκάησλ ηεο ΠΔΥ. Σν  

1901
9
 ν Βαιέξηνο ηάεο αλαζθάπηεη ην δεχηεξν ζνισηφ ηάθν

10
 ηνπ Γηκελίνπ, ελψ 

                                                                                                                                       

 

 

GMS 1 : Hope Simpson R., A Gazetteer and Atlas of Mycenaean Sites, London 1965. 

GMS 2: Hope Simpson, R., and O.T.P.K. Dickinson, A Gazetteer of Aegean Civilization in  
the Bronze Age, Vol. 1: The Mainland and the Islands (SIMA 52), Göteborg 1979.  

 
1 Lolling 1884, 97 θ.ε. 
2 Lolling 1884, 99-103, Lolling &  Wolters 1886, 437θ.ε., Lolling &  Wolters 1887, 136 θ.ε., Σζνχληαο, 

1908, Wace & Thompson 1912, 75-85 , Alin 1969, 144,  Pelon, 1978 :144-247. 
3
 Ο ηάθνο βξίζθεηαη 300κ. δπηηθά ηνπ ιφθνπ ηνπ λενιηζηθνχ νηθηζκνχ, θηηζκέλνο ζε επηθιηλή 

βνπλνπιαγηά. Ζ δηάκεηξνο ηεο ζφινπ είλαη 8.50κ., ην δε χςνο ηεο είλαη  9κ. Οη παξεηέο ηεο έρνπλ 
απφηνκε θιίζε πξνο ηα άλσ. Ο δηάδξνκνο έρεη κήθνο 16κ. Ζ είζνδνο δηαζέηεη αλαθνπθηζηηθφ ηξίγσλν 

πάλσ απφ ην αλψθιη. ην εζσηεξηθφ ηεο ζφινπ ήξζε ζην θσο θηβσηηφζρεκνο ηάθνο θηηζκέλνο κε 

πιηζηά.  
4 Wolters 1889, 262 θ.ε.. 
5 Πξφθεηηαη γηα ηα Πεπθάθηα.  
6 Σζνχληαο 1899, 101 θ.ε., Σζνχληαο 1908 , 122, Wace & Thompson 1912, 53, Hunter 1953, 11, 39  

Desborough 1964 : Index ; GMS 1, 152, GMS 2, 283, Alin 1969, 139,  Pelon 1976, 252,  Feuer 1983, 

Atlas 1992. 
7Γηα ηνλ ηάθν απηφ, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη ζηελ  Τ.Δ.IIIA2-B πεξίνδν, γλσξίδνπκε κφλν ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ. Ζ δηάκεηξνο ηεο ζφινπ ήηαλ 4κ. ην δε χςνο ηεο έθζαλε ην  1κ. 
8 Heurtley & Skeat 1930-1931, πίλ. 55. 
9 ηάεο 1901, 37θ.ε., Σζνχληαο 1908, 27, Wace & Thompson 1912,75-85.  
10Πξφθεηηαη γηα έλαλ κεγάιν ζνισηφ ηάθν θαιά θαηαζθεπαζκέλν. Ζ δηάκεηξνο ηεο ζφινπ είλαη 8.30κ. 

Σν ζσδφκελν χςνο ήηαλ 4,50κ. Ο δξφκνο έρεη κήθνο 15,35κ. Όπσο ν ηάθνο Α, δηαζέηεη  

αλαθνπθηζηηθφ ηξίγσλν πάλσ απφ ην αλψθιη. Σν αλψθιη είλαη ζπκπαγέο, δειαδή αθνινπζεί ηνλ 

θαλφλα ησλ  πεξηζζνηέξσλ  πεξηπηψζεσλ ηεο κπθελατθήο Διιάδαο.  ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ, ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ ήξζε ζην θψο θηβσηηφζρεκνο ηάθνο (κήθνπο 3,60κ,  πιάηνπο 2,90κ θαη χςνπο 
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ζπγρξφλσο μεθηλάεη ηελ αλαζθαθή ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ.  Σελ ίδηα ρξνληά ν Β. 

ηάεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν Απφζηνινο  Αξβαληηφπνπινο θαηά ηα έηε 1906 -1910, 

έθεξαλ ζην θσο θαη άιινπο κπθελατθνχο ηάθνπο.  Ζ χπαξμε ελφο πξν-κπθελατθνχ 

θαη κπθελατθνχ νηθηζκνχ επηζεκαίλεηαη επίζεο απφ ηνλ Υξήζην Σζνχληα (1908) θαη 

ηνπο A.J.B. Wace θαη M.S. Thompson (1912). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ έηνπο 

(1901), ν Υ. Σζνχληαο αξρίδεη ηηο αλαζθαθέο ζην έζθιν θαη ην 1903 νινθιεξψλεη 

ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζην Γηκήλη
11

.   

Σν 1904 ν Κσλζηαληίλνο Κνπξνπληψηεο
12

 αλνίγεη πάιη ηελ αλαζθαθή ηνπ 

ηάθνπ B ηνπ Γηκελίνπ γλσζηνχ θαη σο Καπαθιί.  Ζ έξεπλα φζνλ αθνξά ζην 

κπθελατθφ πνιηηηζκφ ζηε Θεζζαιία ρξσζηά πνιιά ζηνλ K. Κνπξνπληψηε. Υάξε ζε 

απηφλ έρνπκε ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ αλαζθαθψλ, θάηη πνπ ζπλαληάκε πνιχ 

ζπάληα ζηελ επνρή ηνπ.   

Ο Α. Αξβαληηφπνπινο
13

 σζνχκελνο απφ ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηα νκεξηθά έπε 

ππήξμε ν πξψηνο ν νπνίνο ελδηαθέξζεθε πξαγκαηηθά γηα ηελ κπθελατθή επνρή ζηελ 

Θεζζαιία. Σν  1908 αλέζθαςε έλα ζνισηφ ηάθν θαζψο θαη έλαλ θηβσηηφζρεκν ζηνπο 

Γφλλνπο
14

. Γπζηπρψο δελ ζψζεθαλ ηα εκεξνιφγηα αλαζθαθήο ηνπ έηζη ψζηε λα 

έρνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ο θηβσηηφζρεκνο ηάθνο είλαη αθφκε νξαηφο ζην 

Besik-Tépé
15

 αιιά δελ ππάξρνπλ ίρλε ηνπ ζνισηνχ.  

Ζ αλαζθαθή ηεο Σδάλε Μαγνχιαο άξρηζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1909 ππφ ηελ 

δηεχζπλζε ησλ A.J.B. Wace θαη M.S. Thompson
16

. Δθηφο απφ ηε λενιηζηθή θεξακηθή, 

ζην ζηξψκα VIII,  ήξζε ζην θσο επίζεο θεξακηθή ε νπνία ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ ΗΗΗ.  

Αμηνζεκείσην γηα ηελ επνρή είλαη ην φηη νη  Wace θαη  Thompson έθαλαλ αλαιχζεηο 

πεινχ ηεο θεξακηθήο θαζψο θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζπφξσλ πνπ ήξζαλ ζην θσο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο.  

                                                                                                                                       
1,55κ). χκθσλα κε ηνλ ηάε είλαη φκνηνο –αλ εμαηξεζεί ην φηη δελ βξέζεθαλ ιαθθνεηδείο ηάθνη ζην 

Γηκήλη- κε ην ζνισηφ ηάθν ηνπ Θνξηθνχ ηνλ νπνίν αλέζθαςε ν ίδηνο. 
11 Σζνχληαο 1908, 27&70 
12 Κνπξνπληψηεο 1906, 211-240, Alin 1969, 144, Pelon 1978, 244-247.  
13 Ο Απφζηνινο Αξβαληηφπνπινο γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε ην 1874 θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα ην 1942. 

πνχδαζε ζηελ Αζήλα, Γεξκαλία, Αγγιία θαη Ηηαιία. Τπήξμε Έθνξνο Αξραηνηήησλ Θεζζαιίαο θαη 

θαηφπηλ Αηηηθήο. Απφ ην 1906 έσο ην 1926, ζπλερίδνληαο ηηο έξεπλεο ηνπ Υξ. Σζνχληα εμεξεχλεζε 

λενιηζηθέο ζέζεηο θαη νηθηζκνχο ζηε Θεζζαιία (έζθιν, Γηκήλη, Άξγηζζα θ.ά.). Έθαλε ηηο πξψηεο 

αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ καδί κε ηνπο αξραηνιφγνπο A. Wace, M. Thompson θαη Fr. 

Stählin. ε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή (Y. Béquignon) εμεξεχλεζε ηελ πεξηνρή 
Φεξψλ Βειεζηίλνπ θαη ην λαφ ηνπ Θάιεηνπ Γηφο.   

14 ΠΑΔ 1910 :248-252 ; Stählin 1924 :32 ; C.M.P. 1941 : 646 , G.M.S 1 :153, Alin 1969, 139 GMS2,  

285 
15 Besik-Tepe  είλαη ην φλνκα ηεο Μαγνχιαο φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε Μπθελατθνχ 

νηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ησλ Γφλλσλ. Βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ. 
16 Wace  & Thompson 1909, 152 θ.ε., Wace  & Thompson, 1912, 137 θ.ε. 
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Ο ζνισηφο ηάθνο ηεο Κηεκέλεο (Γξάληηζα) αλαζθάθεθε απφ ηνλ Α. 

Αξβαληηφπνπιν ην 1911. Ήηαλ ήδε θαηεζηξακκέλνο, πηζαλψο απφ ηελ αξραηφηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηάθν ηνπ νπνίνπ ε δηάκεηξνο ηνπ ζαιάκνπ 

είλαη 4,70κ.  Μέζα ζηνλ ηάθν, εθηφο απφ ηα θηεξίζκαηα ηα νπνία ρξνλνινγνχλ ηνλ 

ηάθν ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ην ηέινο ηεο κπθελατθήο ζηελ αξρή ηεο 

γεσκεηξηθήο επνρήο, απνθαιχθηεθαλ επίζεο ηξηάληα έλαο ζθειεηνί, νη νπνίνη 

ζχκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα είραλ θαεί in situ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο ηνπ  1920
17

, μεθίλεζε ε αλαζθαθή ηνπ Ηεξνχ 

ηνπ Γία Θάιεηνπ δπηηθά ηεο πφιεο ηνπ Βειεζηίλνπ (Φερραί). Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

απηφο ν λαφο θηίζζεθε ζηε ζέζε παιαηφηεξνπ. ηε ζεκειίσζε εθηφο απφ ηα 

αθηεξψκαηα δηαθφξσλ επνρψλ ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε ιαηξεία κηαο γπλαηθείαο 

ζεφηεηαο, ήξζαλ ζην θσο εηδψιηα θαη φζηξαθα ηεο ΤΔΥ.  

Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο πνπ έγηλαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1921
18

, ζην ιφθν γλσζηφ σο 

Κάζηξν ή Παιηά ηνπ Βφινπ απνθάιπςαλ ηελ χπαξμε ζε απηή ηε ζέζε ελφο 

κπθελατθνχ μεγάροσ, ην νπνίν ζεκειηψλεηαη ζε λενιηζηθά ζηξψκαηα. χκθσλα κε 

ηνλ Αξβαληηφπνπιν πξφθεηηαη γηα θηίξην κεγάισλ δηαζηάζεσλ πνιχ θαιήο 

θαηαζθεπήο. Σν θηίξην απηφ ην ηαχηηζε κε ην αλάθηνξν ηνπ Πειέα, ηνπ βαζηιηά ηεο 

Ησιθνχ ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην κχζν κεηείρε ζηελ αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. 

Σν 1927 ν Yves Béquignon
19

 κέινο ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ηεο 

Αζήλαο πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη ηελ ζέζε  ηεο κάρεο ησλ Φαξζάισλ
20

  μεθίλεζε 

έλα πξφγξακκα επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ. Σελ  ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν Fr. Stählin  

δηελέξγεζε παξφκνηεο έξεπλεο ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν. Παξφιν πνπ είραλ 

επηιέμεη δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο έξεπλαο, θαηέιεμαλ ζηα ίδηα ζρεδφλ ζπκπεξάζκαηα 

φζνλ αθνξά ζηε γεληθή ζεσξία ηεο κάρεο, κε ηελ δηαθνξά φηη ν Fr. Stählin  ηνπνζεηεί 

ζε άιιε ζέζε ηελ Παιαηνθάξζαιν. Έρνληαο ζαλ ζθνπφ λα  νινθιεξψζεη ηηο έξεπλέο 

ηνπ ν Y. Béquignon  απνθάζηζε λα θάλεη δνθηκαζηηθέο ηνκέο  ζε δχν ζέζεηο ηεο 

πεξηνρήο ησλ Φαξζάισλ, πξνο ην ηέινο Μαΐνπ κε αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ  1930
21

.  Ζ κία 

                                                
17 Αξβαληηφπνπινο 1925-1926α, 37-42,  BCH 45, 1921 :529 
18 Αξβαληηφπνπινο 1925-1926β, 115-117,  BCH 45, 1921, 530. 
19Υάξε ζηηο έξεπλεο ηνπ Y. Béquignon, έρνπκε αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ησλ Φαξζάισλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1927 έσο ην 1932. Οη 
εξγαζίεο ηνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην  BCH 52 έσο 56 κε ηνλ ηίηιν «Études Thessaliennes I-VI».  

20 Πξφθεηηαη γηα ηελ κάρε ησλ Φαξζάισλ  ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ 9ε Απγνχζηνπ 48 π.Υ. θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ξσκατθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ φπνπ βξέζεθαλ αληηκέησπνη ν Ηνχιηνο Καίζαξαο  κε ηνλ 

Πνκπήην.  Κεξδίδνληαο απηή ηελ κάρε,  ζηελ νπνία ήηαλ αξηζκεηηθά θαηψηεξνο,  ν Ηνχιηνο Καίζαξαο, 

απέθηεζε έλα απνθαζηζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληηπάινπ ηνπ.. 
21 Béquignon 1931, 89, 492-493. 
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ήηαλ ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ  Fr. Stählin  θαη ε άιιε απφ ηνλ  Leon Heuzey.  

Πξφθεηηαη γηα ηνπο νηθηζκνχο Παιαηφθαζηξν-Γεξειί
22

 θαη Υηνχξη. Ο πξψηνο 

βξίζθεηαη αλαηνιηθά ησλ Φαξζάισλ ζε έλα χςσκα πνπ δεζπφδεη ζηελ αξηζηεξή φρζε 

ηνπ Δληπέα κε πςφκεηξν πεξίπνπ 200κ. ηε δπηηθή παξεηά ηνπ ιφθνπ αλαγλσξίζζεθε 

νρπξσκαηηθφ ηείρνο. Γελ ζψδεηαη παξά ην θάησ ηκήκα ηνπ ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν κε αξγνχο ιίζνπο. Σν ηείρνο είρε κε νκνηφκνξθν ζρήκα θαη 

αθνινπζνχζε ην πεξίγξακκα ηνπ ιφθνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξρε έλαο νηθηζκφο 

ηνπ νπνίνπ ηα ίρλε εκθαλίζζεθαλ ζε βάζνο απφ  0,35κ. έσο 0,40κ. απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. Ζ αλαζθαθή έθεξε ζην θσο ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο κε αξγνχο 

ιίζνπο νη νπνίνη πηζαλφλ λα αλήθαλ ζε θαηνηθίεο. Γπηηθά θαη κέζα ζηνλ νηθηζκφ, 

απνθαιχθζεθαλ θηβσηηφζρεκνη ηάθνη νη νπνίνη πεξηείραλ παηδηθνχο ζθειεηνχο. Οη 

θαηαζθεπέο δελ ρξνλνινγήζεθαλ απφ ηνλ αλαζθαθέα.  χκθσλα κε ηελ θεξακηθή 

πνπ ήιζε ζην θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο, ν νηθηζκφο ρξνλνινγείηαη απφ 

ηελ Πξψηκε επνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη θαη ηνλ 6
ν
 αη. π. Υ. Μεηά απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα επξήκαηα ν Y. Béquignon, απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε ηνπ  Fr. Stählin 

φηη ε Οκεξηθή Φζία βξηζθφηαλ ζηελ Μαγνχια Φεηίρ-Σδακί
23

 δίπια ζηνλ Απηδαλφ 

πνηακφ. χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ,  εάλ ε καγνχια ηνπ Παιαηφθαζηξνπ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ Παιαηνθάξζαιν ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, πξέπεη λα ηεο απνδνζνχλ επίζεο φια 

ηα ζξπιηθά γεγνλφηα  κε ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε. 

Ο δεχηεξνο ρψξνο πνπ εξεπλήζεθε, δειαδή ν νηθηζκφο ηνπ Υηνχξη, βξίζθεηαη 

πεξίπνπ 11 ρικ βνξεηνδπηηθά ησλ Φαξζάισλ. Πξφθεηηαη γηα ιφθν ν  νπνίνο έρεη 

επίκεθεο ζρήκα θαη θνξπθψλεηαη ζηα 211κ. Σελ επνρή πνπ έγηλε ε έξεπλα 

πεξηβαιιφηαλ απφ βάιην.  Ζ αλαζθαθή δηήξθεζε 10 κέξεο απφ 31 Μαΐνπ έσο 10 

Ηνπλίνπ 1931. Αλαγλσξίζζεθαλ δχν κε νκφθεληξνη νρπξσκαηηθνί πεξίβνινη νη νπνίνη 

πεξηέηξεραλ ηνλ ιφθν ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα. Ο πξψηνο ήηαλ θηηζκέλνο ζε 

απφζηαζε 125κ. πεξίπνπ απφ ηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο, θαη πεξηβάιεη έλα είδνο 

ηερλεηήο πιαηθφξκαο ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ην πνιπγσληθφ ζχζηεκα 

δφκεζεο.  Ο νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο ήηαλ ζεκειησκέλνο θαηεπζείαλ ζηνλ θπζηθφ 

βξάρν θαη ήηαλ δηάηξεηνο απφ πνιπάξηζκεο εηζφδνπο.  Γελ βξέζεθε θακία θαηαζθεπή 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ.   

                                                
22 O Y. Béquignon πηζαλψο θαηάιαβε ιάζνο ην φλνκα ηνπ Γεκεξιί (ηαπξφο ή Παιαηνθάξζαια) θαη φρη 

Γεξειί , δηφηη απηφ ην ηειεπηαίν είλαη ε ηνχξθηθε νλνκαζία ησλ Γφλλσλ (Λάξηζα) 
23 Πξφθεηηαη γηα ηε Μαγνχια ε νπνία είλαη γλσζηή επίζεο θαη σο Μαγνχια Αγίαο Παξαζθεπήο θαη 

βξίζθεηαη ζηελ ζχγρξνλε πφιε ησλ Φαξζάισλ. 



ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ 4/ 2011 

 
6 

ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ 4/2011 

            

 

Ο δεχηεξνο νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο έρεη ζρήκα σνεηδέο θαη θέξεη πέληε 

πχξγνπο. Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο έγηλαλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ηείρνπο, ηφζν 

εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά.  Παξφηη  ε θεξακηθή απνθαιχθζεθε ζε δηαδνρηθά 

ζηξψκαηα, ήηαλ αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί   κία απζηεξή ζηξσκαηνγξαθία,   δηφηη ηα 

ζηξψκαηα ήηαλ δηαηαξαγκέλα κε ζπλέπεηα κπθελατθά θαη κειακβαθή φζηξαθα ηεο 

ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ λα βξίζθνληαη ζην ίδην ζηξψκα. Οη δνθηκαζηηθέο 

αξραηνινγηθέο έξεπλεο έθεξαλ ζην θσο : 1) θαηάινηπα ηνίρσλ θαη κηαο λεθξφπνιεο 

ζηελ νπνία βξέζεθε κία ιάξλαθα
24

 κε κπθελατθά φζηξαθα. 2) ηελ ζεκειίσζε ελφο 

ηεηξάπιεπξνπ θηηξίνπ κε ιάθθν ν νπνίνο πεξηείρε πξσηνγεσκεηξηθά φζηξαθα.  

χκθσλα κε ηνλ  Y. Béquignon ν νηθηζκφο ζην Υηνχξη έδσζε πνιπάξηζκε θεξακηθή 

ηεο Τ.Δ. ΗΗΗ.  

Ωο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 δελ ππάξρνπλ άιιεο άμηεο ιφγνπ έξεπλεο. 

Σν 1951, 1952 θαη 1953 ν Νηθφιανο Βεξδειήο
25

 αλέζθαςε πέληε ζνισηνχο ηάθνπο 

ζηνλ Πηειεφ. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηάθνπο νη νπνίνη βξέζεθαλ 

ζηελ ζέζε Γξίηζα (ηάθνη Α, Β, Γ θαη Γ) θαη έλαο επίζεο ζνισηφο ηάθνο (Σάθνο Δ) 

ζηελ ζέζε Άγηνη Θεφδσξνη
26

 ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξφο ηεο ζφινπ θπκαίλεηαη απφ 1,90 

κ  έσο 4,06κ. Υξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΔ ΗΗΗ Α2 έσο ηελ ΤΔ ΗΗΗ Γ.  

 Μεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ ηεο Γεσκεηξηθήο επνρήο
27

 θαη ηα 

αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ελφο άιινπ ζνισηνχ ηάθνπ ηεο κπθελατθήο επνρήο ζηα 

Φάξζαια, ν Βεξδειήο (1955) άξρηζε αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηε γεηηνληθή καγνχια 

γλσζηή ζαλ Φεηίρ Σδακί
28

 κε ζθνπφ λα απνθαιχςεη ηε κπθελατθή πφιε.  Απηφο ν 

ιφθνο ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ησλ 

Φαξζάισλ  έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα κηαο ζεζζαιηθήο καγνχιαο. Πξνζηαηεχεηαη 

απφ ηα δηπιαλά πςψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζην ζεζζαιηθφ θάκπν θαη ζπγρξφλσο έρεη 

νξαηφηεηα πξνο φια ηα πηζαλά πεξάζκαηα. Δπηπιένλ βξίζθεηαη  πνιχ θνληά ζε πεγέο, 

απηέο ηνπ Απηδαλνχ, θαη φρη καθξηά απφ ηνλ Δληπέα.  Σέινο, ε αθξφπνιε ησλ 

                                                
24Απηή ε ιάξλαθα ζπκίδεη εθείλε ηνπ Παιαηθάζηξνπ, ε νπνία ρξνλνινγείηαη ζηελ Τζηεξνκηλσηθή ΗΗΗ 

επνρή.  Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν βξίζθεηαη ζην φηη απηή απφ ην Υηνχξη  δελ έρεη πφδηα θαη νχηε 

κλεκεηψδεο θάιπκκα (BCH 56, 1932, 148, ζεκ.1). 
25Βεξδειήο 1951,141-150, ίδ. 1952 :164-181, ίδ. 1953 :120-152, Hunter 1958, 11, Desborough 1964:148,   

GMS1, 148,  Alin  1962,146, Pelon 1975, 248, Γαιιήο 1992. 
26 Ο ζνισηφο ηάθνο Α είλαη ν θαιχηεξα δηαηεξεκέλνο απφ ηνπο πέληε ζνισηνχο πνπ αλαζθάθζεθαλ 

ζηνλ Πηειεφ. Ο ζάιακνο είλαη θπθιηθφο δηακέηξνπ  4,06κ ην δε ζσδφκελν χςνο ηνπ είλαη  3,10κ. Ο 

δξφκνο έρεη κήθνο 2,90κ θαη πξνζαλαηνιηζκφ απφ ην δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, ε είζνδνο έρεη πιάηνο 

1,20κ.  
27 Βεξδειήο 1952 , 195, ίδ. 1953, 128 
28 Δίλαη γλσζηή επίζεο ζαλ Μαγνχια Αγίαο Παξαζθεπήο απφ ηνλ νκψλπκν λαφ ν  νπνίνο βξίζθεηαη  

ζηελ θνξπθή ηεο καγνχιαο. 
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ηζηνξηθψλ ρξφλσλ δεζπφδεη ζηε καγνχια ηνπ Φεηίρ Σδακί, ζπκίδνληαο θάπνηεο άιιεο 

φπσο ηελ Αζπίδα ζην Άξγνο, ηηο Μπθήλεο, νη νπνίεο είλαη θηηζκέλεο είηε ζηελ πεδηάδα 

είηε ζε χςσκα, ην χςνο ηνπ νπνίνπ είλαη πάληα κηθξφηεξν απφ εθείλν ηεο αθξφπνιεο 

ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ. Παξφκνηα παξαδείγκαηα βξίζθνπκε θαη ζηε Θεζζαιία, φπσο 

ζηνπο Γφλλνπο (Besik –Tépé), ζην Κηέξηνλ  (Μαθξπά Μαγνχια), ζην Νέν Μνλαζηήξη 

(Σαπζί). Θεσξήζεθε ινηπφλ ινγηθφ λα ηαπηηζηεί ν ρψξνο απηφο ζηα Φάξζαια κε ηνλ 

πξντζηνξηθφ νηθηζκφ. Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο επηβεβαίσζαλ ηε ζπλερή θαηνίθεζε ηνπ 

ρψξνπ απφ ηε Μέζε Νενιηζηθή πεξίνδν.  

Σν 1953 ν  Βεξδειήο έθεξε ζην θσο κηα ζεηξά ηαθψλ ζηε ζέζε Άγηνο 

Αζαλάζηνο, ζηελ Αγξειηά
29

 ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ.  Πξφθεηηαη γηα θηβσηηφζρεκνπο 

ηάθνπο νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΔΥ. Παξάιιεια απνθάιπςε έλα θηίξην ηεο 

Μέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ Σα θηεξίζκαηα απηψλ ησλ ηαθψλ κειεηήζεθαλ θαη 

δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνλ B. Feuer  ην 1983. 

Σν 1955, κηα νκάδα Γεξκαλψλ αξραηνιφγσλ
30

, ππφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Vladimir 

Milojčic εθηφο απφ ηηο αλαζθαθέο πνπ δηελέξγεζε ζηνπο πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο  

Οηδάθη,  Μαγνχια Αξάπε θαη Μαγνχια Γθξεκφο (Άξγηζζα),  έθαλε επηθαλεηαθέο 

έξεπλεο θαη δνθηκαζηηθέο ηνκέο θαη ζε άιιεο καγνχιεο ηεο ζεζζαιηθήο πεδηάδαο.  

Ζ καγνχια Γθξεκφο ή Γθξεκνχξα βξίζθεηαη ζηε βφξεηα φρζε ηνπ Πελεηνχ, 5 ρικ 

πεξίπνπ δπηηθά ηεο Λάξηζαο.  Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζεζζαιηθέο 

καγνχιεο. Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο έδεημαλ φηη ν νηθηζκφο θαηνηθήζεθε απφ ηελ 

πξντζηνξία κέρξη θαη ηελ Διιεληζηηθή Δπνρή.  Καηά ηε κπθελατθή επνρή, ππήξμε 

νηθηζκφο αιιά απηφο δελ ήηαλ πάλσ ζηε καγνχια, ε νπνία θαηνηθήζεθε θαηά Πξψηκε 

θαη Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ. Ο ρψξνο ηαπηίζηεθε κε ηελ αξραία Άξγθνπξα, ηελ 

νκεξηθή Άξγηζζα.  

Απφ ηελ ίδηα νκάδα έγηλαλ επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζηελ Μαγνχια Σαξηάξ θαη 

ζηελ Πέηξα. Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πίζηεπαλ φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε νκεξηθή 

Όξζε. Ζ δεχηεξε κε ηνπο ηξεηο ιφθνπο,
31

 πινχζηνπο ζε αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη 

εηδηθά κε ην θπθιψπεην ηείρνο ησλ 8ρικ., πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ Y. Béquignon
32

 «ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε κεγαιχηεξε κπθελατθή αθξφπνιε γλσζηή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν».  

                                                
29 BCH 79,1955, 272, Π.Α.Δ. 1958, 61, AAA 1,1968, 293, Feuer 1983. 
30 BCH 80, 1956, 311 
31 Δίλαη πνιχ πηζαλφλ νη ηξείο ιφθνη νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζαλ Πέηξα λα ήηαλ λεζίδεο ηεο ιίκλεο 

Κάξιαο. 
32 Béquignon, Y., 1932, 311 



ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ 4/ 2011 

 
8 

ΠΡΟ-ΗΣΟΡΖΜΑΣΑ 4/2011 

            

 

Δπηζθέθζεθαλ επίζεο ηνπο νηθηζκνχο Υηνχξη θαη Άξλε
33

.  Καηά ηε γλψκε ηνπο, νη 

αλαζθαθέο ζε απηνχο ηνπο δχν νηθηζκνχο ζα έθεξλαλ ζην θσο κεγάιεο κπθελατθέο 

πφιεηο.  Μεηά ηηο δνθηκαζηηθέο ηνκέο νη νπνίεο έγηλαλ ζηε Μαγνχια Γθξεκφο θαη ηηο 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηε Θεζζαιία δελ 

δεκηνπξγήζεθε έλαο πνιηηηζκφο θαηά ηελ ΤΔΥ αληίζηνηρνο κε εθείλνλ ηνπ 

επεηξσηηθνχ λφηνπ.  

Καηά ηα έηε  1967-1977
34

, ε νκάδα ησλ Γεξκαλψλ αξραηνιφγσλ ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Vl. Milojčic άξρηζε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ζηε ρεξζφλεζν ησλ 

Πεπθαθίσλ.  

Η  θηηεία ηοσ Γ. Ρ.  Θεοτάρη ζηη Θ΄ Περιθέρεια Κλαζικών Αρταιοηήηφν 

 

Οη αλαζθαθέο ζηε Θεζζαιία απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο 

ηνπ Γ. Ρ. Θενράξε ζηελ Θ΄ Πεξηθέξεηα Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ πνπ είρε σο έδξα 

ηνλ Βφιν.   

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δίδαμε ν Γ. Θενράξεο φζνλ αθνξά ζηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα είλαη ε ηδέα ηεο αδηάζπαζηεο  πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ 

γεγελνχο ζηνηρείνπ σο δπλακηθνχ απνδέθηε ησλ λέσλ ηδεψλ, φπσο επίζεο θαη ε 

ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ ηδεψλ ζηελ 

πξννδεπηηθή αιιαγή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ θάζεσλ ηνπ πξντζηνξηθνχ 

πνιηηηζκνχ.  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο αλαζθαθέο ησλ Μπθελψλ ηνπ έδσζε ην έλαπζκα λα 

αλαδεηήζεη ηελ Ησιθφ, ηελ πεξίθεκε πφιε ηνπ Ηάζσλα. Οη πνιπάξηζκεο αλαζθαθέο 

ηνπ έθεξαλ ζην θσο πηπρέο ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ Θεζζαιία. 

Καηά ηα έηε απφ ην 1956  έσο ην 1961
35

, ν Γ. Ρ. Θενράξεο πξαγκαηνπνηεί 

αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηνλ ιφθν Κάζηξν ηνπ Βφινπ, αλαδεηψληαο ηελ Ησιθφ.  

Απνθάιπςε δχν αξρηηεθηνληθέο θάζεηο ελφο κπθελατθνχ μεγάροσ, νη νπνίεο έρνπλ 

ρξνλνινγηθή ζπλέρεηα.  χκθσλα κε εθείλνλ, απηφ ην θηίξην, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη 

θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΓ1 πεξίνδν, θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά. Σελ ίδηα 

πεξίνδν (1957) έθαλε κία κηθξή ζηξσκαηνγξαθηθή έξεπλα ζηα Πεπθάθηα φπνπ 

απνθάιπςε ζηξψκαηα θαηνίθεζεο ηεο Τζηεξνειιαδηθήο Η-ΗΗΗ πεξηφδνπ θαζψο επίζεο 

                                                
33 Πξφθεηηαη γηα ην φλνκα κε ην νπνίν είλαη γλσζηφο ν κπθελατθφο νηθηζκφο Μαθξπά Μαγνχια 

(Κηέξηνλ) 
34  Maran 1992.  
35  ΑΓ 1956, 1957, 1959, 1960Α, 1960Β, 1961Α, 1961Β. 
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θαη ζηξψκαηα θαηνίθεζεο ηεο Νεφηεξεο Νενιηζηθήο, Πξψηκεο θαη Μέζεο επνρήο ηνπ 

Υαιθνχ. Μάιηζηα ηαχηηζε ηνλ νηθηζκφ ζηα Πεπθάθηα κε ηελ Νειεία, δειαδή ηελ 

πφιε πνπ έθηηζε ν Νειέαο, ν αδειθφο ηνπ Πειέα, βαζηιηάο ηεο Ησιθνχ. Οη 

ζηξσκαηνγξαθηθέο ηνκέο ζηελ Πχξαζζν
36

(Μαγλεζία) έθεξαλ ζην θσο ηα θαηάινηπα 

ελφο πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ. Δθηφο απφ ηα λενιηζηθά ζηξψκαηα θαη ηα αξρηηεθηνληθά 

ιείςαλα ελφο θηηξίνπ ηνπ 5
νπ

 αη. π. Υ. πεξηζπιιέρζεθε επίζεο κπθελατθή θεξακηθή. 

χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, απηή ε απνθάιπςε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

κπθελατθή ηνπνγξαθία ηεο Θεζζαιίαο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην πίζηεπε ήηαλ 

δηφηη ε Πχξαζζνο αλαθέξεηαη ζηνλ νηών καηάλογο ηνπ Οκήξνπ.   

Λφγσ ηνπ φηη ε Μαγνχια ηνπ Φεηίρ-Σδακί ηαπηίζηεθε απφ Fr. Stählin  θαη 

ηνλ Ν. Βεξδειή κε ηελ νκεξηθή Φζία, ν Γ. Ρ. Θενράξεο  έθαλε θάπνηεο δνθηκαζηηθέο 

ηνκέο
37

 ζηε Μαγνχια.  Απφ ηηο δνθηκαζηηθέο απηέο ηνκέο ήξζαλ ζην θσο ηκήκαηα 

ηνίρσλ θαηαζθεπαζκέλα κε αξραίν νηθνδνκηθφ πιηθφ ζε δεχηεξε ρξήζε, θεξακηθή 

ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ θαη ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα πνιπάξηζκα φζηξαθα ηεο 

Νενιηζηθήο επνρήο ηδίσο ηεο Νεφηεξεο Νενιηζηθήο. Όζηξαθα ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ 

θαζψο θαη κπθελατθά απνθαιχθζεθαλ αιιά φρη ζε θαζαξά κπθελατθφ ζηξψκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ απφ 1956 έσο 1958 θαη 1964,  ν Γ. Ρ. Θενράξεο 

δηελήξγεζε αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηα Σξίθαια (Αζθιεπηείν).
38

 Κάησ απφ ηα 

αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηεο ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο θαη ζε βάζνο 3,5κ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, απνθάιπςε φζηξαθα ηα νπνία ρξνλνιφγεζε ζηελ  

Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ θαζψο θαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή III A2/B. Ζ αλαζθαθή 

δεκνζηεχζεθε ην 1959 απφ ηελ Μ. Παπαδνπνχινπ-Θενράξε
39

.  

To 1963, ζην ξέκα Καξά Νηεξέο,
40

 ζην Μεγάιν Μνλαζηήξη
41

 (Λάξηζα) 

απνθάιπςε έλα ζαιακσηφ ηάθν, ν νπνίνο είρε πξνεγνπκέλσο ζπιεζεί  απφ 

αξραηνθάπεινπο. Ο Γ. Ρ. Θενράξεο αλέζθαςε ηέζζεξηο άιινπο γεηηνληθνχο ηάθνπο 

ζηελ δεμηά φρζε ηνπ ξέκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ζαιακσηνχο ηάθνπο πινχζηνπο ζε 

θηεξίζκαηα, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε κπθελατθφ λεθξνηαθείν. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην 

λεθξνηαθείν ηεο ΤΔΥ πνπ απνθαιχθζεθε ζηε πεξηνρή.  χκθσλα κε ηα θηεξίζκαηα 

νη ηάθνη ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ έσο ηελ ΗΗΗΒ θαη πξφθεηηαη 

                                                
36  Α.Γ 1958Β, 1959, Θεζζαλικά 1959, 30-68. 

37 AΓ 16, 1960, Υξνληθά 175, 19,1964, Υξνληθά, 260. 
38 ΠΑΔ 1958, ΑΓ 16, 1960, Υξνληθά, 169,  ΑΓ 20, 1965, Υξνληθά, 316, ΑΓ  21, 1966, Υξνληθά, 247,  

Feuer 1981,127 
39 Παπαδνπνχινπ – Θενράξε 1959, 69-79. 
40  χκθσλα κε ηνλ Stählin (Hell. Thess. III) πξφθεηηαη γηα ηελ αξραία Ολρεζηφ. 
41  ΑΓ 1964,  BCH 91, 1967, 708-709. 
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γηα ηχπν ηάθνπ ηνλ νπνίν ζπλαληάκε  γηα πξψηε θνξά ζηελ Θεζζαιία.  χκθσλα κε 

ηνλ αλαζθαθέα ηα θηεξίζκαηα πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ Κχπξν είηε απφ θάπνην λεζί 

ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ηνπ Αηγαίνπ
42

.    

Σελ ίδηα ρξνληά (1964)
43

, δηελήξγεζε αλαζθαθηθή έξεπλα ζην Μπνπλάξκπαζη 

(πθνχξην). Πξφθεηηαη γηα έλα χςσκα ην νπνίν νξηνζεηείηαη βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά 

απφ ηνλ παξαπφηακν Καιακίηζα θαη απφ δπηηθά απφ ην ξέκα Αζκάθη. Βξίζθεηαη ζηα  

3,5 ρικ  βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ πθνχξηνλ (Λάξηζα). Οη δνθηκαζηηθέο ηνκέο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην χςσκα έθεξαλ ζην θσο θαιά ζηξσκαηνγξαθεκέλα  ζηξψκαηα ησλ 

νπνίσλ ε θεξακηθή ρξνλνινγείηαη απφ ηελ Αξραηφηεξε Νενιηζηθή έσο θαη ηελ ΤΔΥ.  

ρεδφλ  επηθαλεηαθά, εληνπίζζεθε ζεκαληηθφ κπθελατθφ ζηξψκα, κέζα ζην νπνίν 

απνθαιχθζεθαλ αξρηηεθηνληθά ιείςαλα θαζψο θαη φζηξαθα ηα νπνία 

ρξνλνινγνχληαη θπξίσο θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ/Β πεξίνδν.  ην λνηηνδπηηθφ 

άθξν ηνπ πςψκαηνο αλαζθάθζεθε ηάθνο ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη θαηά ηελ 

Μεζνειιαδηθή επνρή.  Απφ γεηηνληθφ ζπιεκκέλν ηάθν πξνέξρεηαη έλα αιάβαζηξν ην 

νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ.  Μεηά απφ απηέο ηηο απνθαιχςεηο ν 

Γ. Ρ. Θενράξεο ζπκπέξαλε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ νηθηζκφ 

ζπγθξηλφκελν κε εθείλν ηεο Ησιθνχ.  

ε απφζηαζε 1,5 ρικ  απφ ην ρσξηφ Άγηνο Αληψληνο
44

, ζηελ ζέζε Υνιέβα 

Σξχπα, αλαζθάθζεθε ην 1965 απφ ηνλ ίδην αξραηνιφγν, έλαο θηηζηφο ζαιακνεηδήο 

ηάθνο.  Ζ θεξακηθή πνπ βξέζεθε ζηνλ δξφκν ηνπ ηάθνπ ηνλ ρξνλνινγεί ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ αιιά ν ηάθνο ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ. Λφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ γλσζηφο άιινο ηάθνο 

θαηαζθεπαζκέλνο κε ηνλ ίδην  ηξφπν νλφκαζε απηφλ ηνλ ηχπν ηάθνπ θηηζηφ 

ζαιακνεηδή
45

. χκθσλα κε ηνλ Θενράξε απηφο ν ηάθνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, αθελφο κελ δηφηη βξέζεθε ζε κία πεξηνρή αξθεηά απνκνλσκέλε 

                                                
42 Δθηφο απφ ηελ θεξακηθή απφ απηνχο ηνπο ηάθνπο πξνέξρνληαη επίζεο, έλα πήιηλν  άξκα κε δχν άινγα 

ηα νπνία δηαθνζκνχληαη κε γξαπηά ζρέδηα,  έλαο κεγάινο αξηζκφο θνζκεκάησλ απφ παιφκαδα, εηδηθά 

ράλδξεο δηαθφξσλ ζρεκάησλ, θαζψο  πνιπάξηζκα ρξπζά αληηθείκελα, φπσο  έλα δαρηπιίδη ην νπνίν 

θέξεη ζθξαγηδφιηζν,  Έλαο θπιηλδξηθφο ζθξαγηδφιηζνο απφ πξάζηλε θαγεληηαλή κε παξάζηαζε 

ηεζζάξσλ κνξθψλ,  έλαο κηθξφηεξνο αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο,  Πνιπάξηζκεο πηλαθίδεο απφ παιφκαδα 

πνπ θέξεη δηαθφζκεζε, 19 δηπιέο ρξπζέο ράλδξεο, θαη δηάθνξα άιια πνιχηηκα αληηθείκελα. 
43 ΑΓ 19, 1964, Υξνληθά, 262, BCH 91, 1967, Chroniques, 709, 711. Σν 1966  ζηo πιαίζην επηθαλεηαθήο 

έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε απφ γεξκαλνχο αξραηνιφγνπο ζε δηάθνξνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Λάξηζαο, απνηππψζεθε ν αξραηνινγηθφο ρψξνο. Ζ θεξακηθή θαζψο θαη ε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε ηνπ 

ρψξνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνλ Kl. Kilian 1966.  
44 Σν ρσξηφ Άγηνο Αληψληνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 21ρικ λνηηναλαηνιηθά ησλ Φαξζάισλ θαη ζε     

  πςφκεηξν πεξίπνπ 460κ. 
45 Α.Γ 19(1964) Β1, 261 
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αθεηέξνπ δε απνδεηθλχεηαη  φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έδαθνο δελ πξνζθεξφηαλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζαιακνεηδψλ ηάθσλ θαηαζθεχαδαλ θηηζηνχο. Ζ θάηνςή ηνπ δελ έρεη 

πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ θάηνςε ησλ ζνισηψλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ δξφκνπ 

θαζψο θαη ε θάηνςε ηνπ λεθξηθνχ ζαιάκνπ ζπκίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζαιακνεηδείο 

ηάθνπο. Απηφο ν ηχπνο ηάθνπ δηαηεξήζεθε ζηε Θεζζαιία κέρξη θαη ηε Γεσκεηξηθή 

επνρή
46

.  Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1965,
47

 ζηελ ίδηα πεξηνρή, αξραηνθάπεινη ζχιεζαλ έλα 

δεχηεξν φκνην κε ηνλ πξνεγνχκελν ηάθν. Ζ αλαζθαθή πνπ αθνινχζεζε έθεξε ζην 

θσο έλα θηηζηφ ζαιακνεηδή ηάθν πνπ κε  βάζε ηα θηεξίζκαηα ρξνλνινγήζεθε ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ.   

Ζ αλαζθαθή πνπ μεθίλεζε ν Γ. Ρ. Θενράξεο
48

 ην 1965 ζην Νέν Μνλαζηήξη, 

(Φζηψηηδαο) δελ έδσζε παξά ελδείμεηο θαηνίθεζεο θαηά ηε κπθελατθή επνρή, νη 

νπνίεο ρξνλνινγήζεθαλ κε βάζε ηελ θεξακηθή ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ πεξίνδν. 

ηελ θνξπθή ηεο Μαγνχιαο Σαπζί βξέζεθαλ αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηεο θιαζηθήο 

επνρήο θαζψο θαη κπθελατθά φζηξαθα.  

Σξία ρξφληα αξγφηεξα  (1968),  απνθάιπςε δχν ζνισηνχο ηάθνπο θνληά ζην 

ρσξηφ πειηά,
49

 ζηελ Όζζα. Οη δχν ηάθνη βξέζεθαλ ζε απφζηαζε ελφο πεξίπνπ 

ρηιηνκέηξνπ. Ο πξψηνο ζηε ζέζε Καβάθη ρξνλνινγήζεθε κε βάζε ηα θηεξίζκαηα 

ζηελ  Τζηεξνειιαδηθή IIIA2/III B1. Ο δεχηεξνο ζηε ζέζε Κηκπνπξιή, ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή III θαη αλήθεη ζε κία νκάδα ηάθσλ ηεο ηδίαο πεξηφδνπ.  Όπσο θάζε 

θνξά πνπ ν Γ. Ρ. Θενράξεο απνθάιππηε ηάθνπο, έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

αλαδήηεζε ηνλ πην θνληηλφ νηθηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθαλ νη ηάθνη. χκθσλα κε εθείλνλ 

νη ηάθνη αλήθνπλ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Μπνπλάξκπαζη.  Απηφ βέβαηα δελ θαίλεηαη πνιχ 

πηζαλφ, δηφηη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο θαη ην Μπνπλάξκπαζη είλαη πνιχ 

κεγάιε.
50

  Δάλ θάπνηνο ζεσξεί απαξαίηεην λα αλαδεηήζεη θάπνην νηθηζκφ ην πην 

ινγηθφ ζα ήηαλ λα ηνλ ςάμεη ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζην Καβάθη θαη ην Κηκπνπξιή.  

 

Ο Γ.Υ. Υοσρμοσζιάδης και ηο ρεύμα ηης Νέας Αρταιολογίας ζηη Θεζζαλία 

 

                                                
46 Σδηαθάιηαο – Εανχξε 1994, 143-152 

47  ΑΓ 21, 1969, Υξνληθά, 253. 
48 ΑΓ 21, 1966, 249-252. 
49 ΑΓ 1969, 252, AAA 1969, 165-167, Pelon  1976, 252, GMS2, 284. 
50 Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζην πθνχξηνλ θαη ηελ πειηά είλαη ζε επζεία 12,50 πεξίπνπ ρηι. Δπίζεο ε 

πειηά βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 811κ ζε αληίζεζε κε ην πθνχξηνλ ην νπνίν έρεη πςφκεηξν κφιηο 

91κ. 
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Παξφιν πνπ ν Γ.Ρ. Θενράξεο ππήξμε πξσηνπφξνο γηα ηελ επνρή ηνπ θαη έδσζε 

λέα πλνή ζηελ πξντζηνξηθή έξεπλα ζηελ Θεζζαιία,  παξέκεηλε ζε φιε ηνπ ηελ θαξηέξα 

έλαο θιαζηθφο αξραηνιφγνο ηνλ νπνίν γνήηεπε ε αλαθάιπςε θαη ε νκνξθηά ηνπ 

επξήκαηνο. Ζ ζεψξεζε ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ήηαλ θνληά ζε εθείλε 

ηνπ V. G. Childe δειαδή κία πνιηηηζηηθφ –ηζηνξηθή πξνζέγγηζε. 

Ο δηάδνρφο ηνπ ζηελ ΗΓ΄ ΔΠΚΑ, Γηψξγνο Υνπξκνπδηάδεο, είλαη απηφο πνπ 

εηζήγαγε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αξραηνινγίαο θαη εηδηθά ηεο καξμηζηηθήο αξραηνινγίαο. 

Γπζηπρψο νη ηδέεο ηνπ δελ είραλ απήρεζε παξά κφλν ζηελ πξντζηνξηθή αξραηνινγία θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο Νενιηζηθήο επνρήο.  Οη Θεζζαινί αξραηνιφγνη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο,  ζπλάδειθνί ηνπ ζηελ ΗΓ΄ ΔΠΚΑ θαη θνηηεηέο ηνπ αξγφηεξα ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, αθνινχζεζαλ ηηο ηδέεο ηνπ. 

Σν 1966 θαηά ηε δηάξθεηα αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ 

Μαγνχια Μεγάιν Παδαξάθη
51

 δηελήξγεζε επηθαλεηαθή έξεπλα ζηε γχξσ πεξηνρή. 

Αλαθέξεη φηη πεξηζπλέιιεμε κπθελατθή θεξακηθή απφ ηελ Μαγνχια Θενθάλε.
52

 Σν 

1967, ν Γ. Υνπξκνπδηάδεο
53

 αλέζθαςε ελ κέξεη έλα ηχκβν πιεζίνλ ηνπ ρσξηνχ 

Δμάινθνο, πεξίπνπ 12 ρικ  δπηηθά ησλ Σξηθάισλ θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην φξνο 

Κεξθέηηνλ.  Έθεξε ζην θσο δχν θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο, ν έλαο ήηαλ ζην θέληξν θαη 

ν άιινο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηχκβνπ. Σα θηεξίζκαηα ηνπο ρξνλνινγνχληαη ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΓ 

 

Σο τρονικό ηφν αναζκαθών ηοσ ηάθοσ ηοσ Γεφργικού και ηοσ Ιερού ηης 

Ιηφνίας Αθηνάς (Φίλια) 

 

 

ην Γεσξγηθφ
54

 θνληά ζηελ Καξδίηζα, έλαο ζνισηφο ηάθνο αλαθαιχθζεθε 

ηπραία θαη εξεπλήζεθε απφ ηνλ Αξβαληηφπνπιν ην 1917. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αλαζθαθήο ηνπ ζνισηνχ ησλ Γφλλσλ έηζη θαη εδψ δελ ζψδνληαη ηα εκεξνιφγηα 

ηεο αλαζθαθήο.  

Μεηά απφ κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ ηνπ Γεσξγηθνχ
55

  ην 1957 

απφ ιαζξναλαζθαθείο, ν Γ.Ρ. Θενράξεο αλέιαβε ηελ αλαζηχισζε ηνπ 

                                                
51 Α.Γ 22(1967)B :301 
52 Οη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο παξπθέο ηεο Μαγνχιαο Θενθάλε δελ καο έδσζαλ 

παξά θεξακηθή ηεο Μ.Ν θαζψο θαη ηεο Ν.Ν.    (βι. Μ. Βατνπνχινπ, Α.Γ. 58 Μειέηεο) 
53Α.Γ. 23 (1968) B’2  : 263- 265, AAA 1 (1968) : 289-295, BCH XCIV-1970 : 1052, Feuer 1981 : 129  
54 Δθεκεξίο 19 Μαξηίνπ/2 Απξηιίνπ1920, BCH 44(1920) :395, B.S.A. 1930-1931 :11  
55 Ο δξφκνο έρεη κήθνο πεξίπνπ 9κ. θαη πιάηνο 2,40κ. Ζ δηάκεηξνο ηεο ζφινπ θπκαίλεηαη απφ 8,70κ.   

    έσο 8,95κ. Σν χςνο ηεο είλαη πεξίπνπ 9κ.   
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θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο θαη ζπγρξφλσο εμέηαζε ηηο επηρψζεηο πνπ θάιππηαλ ηνλ 

ηάθν
56

.  Υξνλνινγεί ηνλ ηάθν θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΑ πεξίνδν  ιφγσ ηνπ φηη 

ζηηο επηρψζεηο βξέζεθε ακαπξφρξσκε θεξακηθή, ρξνλνιφγεζε ε νπνία δελ έγηλε 

απνδεθηή απφ άιινπο εξεπλεηέο. Σν 1995 αξρίδνπλ νη εξγαζίεο αλαζηχισζεο ηνπ 

ζνισηνχ ηάθνπ ηνπ Γεσξγηθνχ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Υ. Ηληδεζίινγινπ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ηνπ ηάθνπ, έγηλαλ κηθξέο αλαζθαθηθέο έξεπλεο.  

Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ηάθνπ πεξηζπιιέρζεθαλ θάπνηα φζηξαθα, κία νζηέηλε 

ρηέλα, κεξηθέο ράλδξεο  απφ ρξπζφ θαη απφ παιφκαδα, έλαο αηγππηηαθφο ζθαξαβαίνο 

απφ θαγεληηαλή ηξεηο ζθξαγίδεο θαζψο θαη έλα ρξπζφ δαρηπιίδη.  πγρξφλσο 

αλαζθάθηεθε θαη έλαο ζσξφο ιίζσλ  ζηα λφηηα ηνπ ζνισηνχ ηάθνπ. Ζ αλαζθαθηθή 

έξεπλα νινθιεξψζεθε ην 1998, νπφηε θαη κπφξεζε λα  επηζεκαλζεί γηα πξψηε θνξά 

ε χπαξμε ιαηξείαο ησλ πξνγφλσλ ζηελ Θεζζαιία. Σα επξήκαηα ηεο αλαζθαθήο ηνπ 

1995 ζην ζνισηφ ηάθν ηνπ Γεσξγηθνχ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Υ. Ηληδεζίινγινπ ην 

2010
57

. 

To Ιερό ηης Ιηφνίας Αθηνάς (Φίλια) 

 

Διπίδνληαο φηη ζα απνθαιχςεη ην Ηεξφ ηεο Αζελάο Ηησλίαο, πξνζηάηηδαο ησλ 

Θεζζαιψλ, ν Α. Αξβαληηφπνπινο ην 1923
58

 έθαλε δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζηελ Άισ 

ζηελ πεδηάδα ηνπ Αικπξνχ, ζηηο παξπθέο ηεο Όζξπο. Λφγσ ηνπ φηη δελ απνθάιπςε 

παξά κφλν ιείςαλα ηεο γεσκεηξηθήο επνρήο, απνθάζηζε φηη έπξεπε λα ςάμεη γηα ην 

Ηεξφ ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ Κηεξίνπ (πεξηνρή νθάδεο-Μαηαξάγθα-Πχξγνο 

Κηεξίνπ). Πίζηεπε φηη ην πην πηζαλφλ ήηαλ λα βξίζθεηαη ζηελ αθξφπνιε ηνπ Κηεξίνπ 

θαη φηη ζην Ηεξφ θπιάζζνληαλ ηα αξρεία ηεο πφιεο.  Σν 1962, ν Γ. Ρ. Θενράξεο 

έθαλε θάπνηεο δνθηκαζηηθέο ηνκέο βφξεηα ηνπ ρσξηνχ Φίιηα ζηελ ζέζε Υακάκηα. Ζ 

αλαζθαθή ζπλερίζζεθε απφ ηνλ Α. Ληάγθνπξα ην 1964, ν νπνίνο απνθάιπςε παρχ 

ζηξψκα κε κπθελατθή θεξακηθή ηελ νπνία ρξνλνιφγεζε ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ.  

Σν 1965, ν Γ. Ρ. Θενράξεο επαλήιζε ζην ρψξν
59

 θαη ε αλαζθαθή πνπ δηελέξγεζε 

έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Ηεξφ ηεο Ηησλίαο, γλσζηφ απφ ηνλ ηξάβσλα 

(Strabon, IX, 5,17). ηνλ θχξην ηνκέα (9Υ9κ.)  ν νπνίνο είρε δηαηαξαρζεί ήδε απφ 

                                                
56 ΑΓ 1960, Υξνληθά, 171, Θεζζαλικά 1959,  69, BCH 1958, 754, Desborough 1964, 132,  GMS2, 132, 

Alin 1962, 142,  Pelon  1976, 252-253, GMS2 : 297. 
57 Ηληδεζίινγινπ CMS Beiheft 8,  240-247( ζθξαγίδεο). 
58 BCH 48, 1924, 483. 
59ΑΓ 18, 1963, Υξνληθά, 138, ΑΓ 20, 1965,  Υξνληθά, 312, ΑΓ 22, 1967, Υξνληθά, 295, BCH  1964,  

780, BCH 1967, 708, BCH 1970, 1049. 
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ιαζξαλαζθαθείο απνθαιχθηεθαλ αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηξίθιηηεο 

παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο.  ην εζσηεξηθφ ηεο θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν ήξζαλ ζην θσο 28 ηαθέο λεφηεξσλ ρξφλσλ. Ζ θεξακηθή αλήθεη ζε δηάθνξεο 

ρξνλνινγηθέο θάζεηο.  Απνθαιχθηεθαλ επίζεο αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ελφο θηηξίνπ, 

ην νπνίν πηζαλφλ λα αλήθεη ζηελ κπθελατθή επνρή, ζε αλέπαθν ζηξψκα ζην νπνίν 

βξέζεθαλ πνιπάξηζκα κπθελατθά φζηξαθα (πάρνο ζηξψκαηνο 0,30 κ. πεξίπνπ). Σα 

φζηξαθα θαζψο θαη ηα εηδψιηα ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIB θαη είλαη 

ηνπηθήο παξαγσγήο.  

Σν 1980 νη ηφηε βνεζνί ζηελ έδξα Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο ηνπ 

Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Α. Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ θαη Κ. 

Παπαεπζπκίνπ–Παπαλζίκνπ έθαλαλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο
60

. Ζ αλαζθαθή 

πεξηνξίζζεθε ζην ηεηξάγσλν Γ3 ηνπ Γ. Θενράξε, ην νπνίν ρσξίζζεθε ζε ηέζζεξα 

ηεηξάγσλα 4Υ4κ. ε βάζνο 1,64κ. απφ ηελ επηθάλεηα, δειαδή ζην ζηξψκα ζην νπνίν 

ν Γ. Θενράξεο ππέζεζε φηη απνθάιπςε έλα κπθελατθφ ηνίρν, απνθαιχθζεθε ε 

ζπλέρεηα ηνπ ηνίρνπ, θαζψο θαη άιινη δχν ηνίρνη θάζεηνη ζην πξψην. Απνθαιχθζεθε 

δειαδή έλα ηξαπεδνεηδέο θηίξην ηνπ νπνίνπ δελ απνθαιχθζεθε ν λφηηνο ηνίρνο. Σν 

θηίξην φπσο πξναλαθέξζεθε ρξνλνινγήζεθε απφ ηνλ Γ. Θενράξε ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ , αιιά νη Πηιάιε θαη Παπαλζίκνπ εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο φζνλ 

αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ.  

Η αρταιολογική σπηρεζία και οι ζφζηικές αναζκαθές 

 

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1973 ε Θ΄ Πεξηθέξεηα Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ ρσξίδεηαη 

ζηελ Δθνξεία Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Λαξίζεο κε έδξα ηελ Λάξηζα θαη 

αξκνδηφηεηα ζηνπο λνκνχο Λαξίζεο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο θαη Γξεβελψλ. Σελ 

Δθνξεία Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Βφινπ κε έδξα ηνλ Βφιν θαη αξκνδηφηεηα ζην 

Ννκφ Μαγλεζίαο. Καη  ηελ Δθνξεία Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Λακίαο, κε έδξα ηελ 

Λακία θαη αξκνδηφηεηα ζηνπο  λνκνχο Φζηψηηδαο θαη Δπξπηαλίαο.  

Σν 1977 απεβίσζε ν θαζεγεηήο Γ. Θενράξεο πνπ ππήξμε ε ςπρή θαη ην 

πλεχκα  θάζε αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο θίλεζεο ζηε Θεζζαιία. Σελ ίδηα πεξίνδν 

                                                
60 Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ & Παπαεπζπκίνπ – Παπαλζίκνπ 1983, 49-67 
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απεβίσζε επίζεο ν θαζεγεηήο  Vl. Milojcic  πνπ ζπλέδεζε ην έξγν θαη ηελ δσή ηνπ κε 

ηελ Θεζζαιία
61

.  

O δηαρσξηζκφο ηεο Θ΄ Πεξηθέξεηαο Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ζε ηξεηο 

Δθνξείεο είρε σο ζπλέπεηα λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο έιεγρνο άξα θαη ε πξνζηαζία 

ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ζπγρξφλσο κεηψζεθε ε πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο ησλ 

αξραηνιφγσλ θαη έηζη επηθεληξψζεθαλ νη έξεπλέο ηνπο ζην ζηελφηεξα πιένλ πιαίζην 

πνπ ηνπο φξηδαλ νη λενζπζηαζείζεο Δθνξείεο.  

Ννκφο Μαγλεζίαο 

 

Σν 1977 αξρίδνπλ νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο ηνπ κπθελατθνχ νηθηζκνχ ηνπ 

Γηκελίνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Β. Αδξχκε
62

.  Απφ ηελ αλαζθαθή ήξζαλ ζην θσο 

ηξεηο θάζεηο ηεο ΤΔΥ  (Τζηεξνειιαδηθή IIIA, B2 θαη Γ1). Οη αλαζθαθέο
63

 

απνθάιπςαλ θάζεηο φισλ ησλ πξντζηνξηθψλ πεξηφδσλ απφ ηελ Νεφηεξε Νενιηζηθή 

έσο ηελ ΤΔΥ. Απφ ηελ πξψηκε κπθελατθή πεξίνδν (Τζηεξνειιαδηθή Η- ΗΗΑ) ήξζαλ 

ζην θσο ιίγα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ζπλνδεπφκελα απφ ακαπξφρξσκε πνιχρξσκε 

θεξακηθή ηεο Μέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, ηα νπνία ζπλέρηδαλ λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ δχν πεξηφδσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗ Β2 πεξηφδνπ ν νηθηζκφο δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεο, ζηελ νπνία ν ρψξνο είλαη δηεπζεηεκέλνο κε βαζηθφ άμνλα 

έλαλ θεληξηθφ δξφκν. Οη επεθηάζεηο ησλ ζπηηηψλ νη νπνίεο πηζαλφλ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη  ν νηθηζκφο επεκεξνχζε 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή.  Παξφιν πνπ παληνχ ππάξρνπλ ίρλε βίαηεο θαηαζηξνθήο, 

φιεο νη θαηνηθίεο πνπ εξεπλήζεθαλ θαίλεηαη λα εγθαηαιείθζεθαλ πξνο ην ηέινο ηνπ 

13
νπ

 αη π. Υ. θαη ηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αη. π. Υ.  (Τζηεξνειιαδηθή IIIB2-ΤΔΗIIΓ). ηα 

ηέιε ηνπ 13
νπ

 αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 12
νπ

 αη.  ην θεληξηθφ αξρηηεθηνληθφ ζχκπιεγκα 

θαζψο θαη ηα άιια θηίξηα ηνπ νηθηζκνχ θαηαζηξάθεθαλ, φπσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κπθελατθψλ θέληξσλ ηεο λφηηαο Διιάδαο.  Ζ αηηία ηεο θαηαζηξνθήο δελ είλαη εχθνιν 

λα θαζνξηζηεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηκελίνπ ηα θηίξηα θαηαξξένπλ θαη ηδηαίηεξα ζην 

Μέγαξν Β αθνινπζεί ππξθαγηά ε νπνία επηθέξεη κεγάιε θαηαζηξνθή.  Ακέζσο κεηά 

ηελ θαηαζηξνθή, παξαηεξείηαη ζχληνκε επαλεγθαηάζηαζε ελφο κέξνπο ηνπ 

                                                
61 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ην 1970 ν Γ. Θενράξεο θαη ν V. Milojcic αλαζθάπηνπλ θαη 

δεκνζηεχνπλ ζεηξά λενιηζηθψλ θαη άιισλ πξντζηνξηθψλ ζέζεσλ Θεζζαιίαο.  
62 ΑΓ 42, 1987, Υξνληθά B1, 251 
63 Αδξχκε- ηζκάλε, Β., 2004  
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πιεζπζκνχ ζε ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαζψο θαη ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

νηθηζκνχ, φπσο θαίλεηαη απφ κηθξέο πξφρεηξεο επηζθεπέο θαζψο θαη θάπνηεο 

αλαθαηαηάμεηο ζην Μέγαξν Α.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ γηα ην δίθηπν χδξεπζεο, ζηε ζπλνηθία ηεο 

Νέαο Ησλίαο, πιεζίνλ ηνπ Κάζηξνπ (Βφινο)
64

 ήξζε ζην θσο λεθξνηαθείν. Απηή ε 

αλαζθαθή έγηλε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Α. Μπάηδηνπ -Δπζηαζίνπ
65

 (1981 θαη 1984).  

Πξφθεηηαη γηα έλα λεθξνηαθείν ην νπνίν ρξνλνινγείηαη απφ ηελ Πξψηκε επνρή ηνπ 

Υαιθνχ έσο θαη ηε βπδαληηλή επνρή.  Απφ ηνπο 350 ηάθνπο πνπ αλαζθάθζεθαλ,  

κφλν νη 19 ρξνλνινγνχληαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIA. Ήξζαλ ζην θσο ηξηάληα δχν 

32 αγγεία ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζηηο  Τζηεξνειιαδηθή ΗΗ-ΗΗΗΑ1, IIIA1, IIIA2 

πεξηφδνπο. Απφ ηα ηξηάληα δχν αγγεία κφλν ηα δχν ήηαλ εηζαγσγήο. ηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο νη ηάθνη  ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ Τζηεξνειιαδηθή IIB θαη IIIA1 

θαη παξά κφλν δχν ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΔIIIA2. Καλέλαο ηάθνο δελ ρξνλνινγείηαη 

θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIB θαη IIIΓ.  Μεηά απφ απηφ ην ρξνλνινγηθφ θελφ, 

απνθαιχθηεθαλ δχν κεηα-κπθελατθνί ηάθνη θαζψο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηάθσλ 

ηεο πξσηνγεσκεηξηθήο θαη ηεο γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηελ αλαζθαθέα 

απηφ ην ρξνλνινγηθφ θελφ είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθε ην λεθξνηαθείν.  

Σν 1984
66

 θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. ζηε ζέζε Μακαιαίηθα ζην 

Μαπξφινθν Αικπξνχ απνθαιχθζεθε ιαμεπηφο ζαιακνεηδήο ηάθνο
67

. χκθσλα κε 

ηελ θεξακηθή ν ηάθνο ρξνλνινγήζεθε ζηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIA2/B πεξίνδν.  Ζ 

απνθάιπςε απηνχ ηνπ ηάθνπ ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη πξφθεηηαη γηα ην 

πξψην αξραηνινγηθφ εχξεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ηελ 

αλαζθαθέα, ππάξρνπλ θαη άιινη παξφκνηνη ηάθνη ζηελ πεξηνρή.  

                                                
64Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηκήκα απηήο ηεο λεθξφπνιεο αλαζθάθηεθε ην 1967 απφ ηελ Μ. Θενράξε. 

ΑAΑ 3/2, 1970, 198-203.   
65 Μπάηδηνπ- Δπζηαζίνπ, Α. 1985  
66 Μαιαθαζηψηε 1992, 267-271, ΑΓ 39, 1984, Υξνληθά, 140. 
67 Ο δξφκνο θαη ν ζάιακνο ηνπ ηάθνπ είλαη ιαμεπκέλνη κε επηκέιεηα ζε ζθιεξφ αζβεζηνχρν έδαθνο. Ο 

δξφκνο ηνπ ηάθνπ έρεη κήθνο 6,37κ θαη πιάηνο ζηελ αξρή 1,45κ. θαη θνληά ζην ζηφκην ηεο εηζφδνπ 

0,42κ.  Σν ζηφκην ηνπ ηάθνπ ζθξαγηδφηαλ κε κεγάιε πιάθα  θαη αξηζηεξά –δεμηά  ηα θελά θξάδνληαλ 

κε κεξηθέο πέηξεο ηνπνζεηεκέλεο ρσξίο επηκέιεηα. Ο δξφκνο νδεγνχζε ζε ηεηξάπιεπξν ζάιακν κε 
δίξηρηε ζηέγε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ είλαη 2,85 κ. Υ 4,40 κ, ελψ ε ζηέγε είρε χςνο 1,96 κ. 

Βξέζεθαλ ζπλνιηθά νθηψ αγγεία: έλαο ςεπδφζηνκνο ακθνξέαο, έλαο ηξίσηνο απηφζρεκνο ακθνξίζθνο, 

ηξία πήιηλα αιάβαζηξα, έλα κφλσην θχπειν, κία δίσηε πςίπνδε θχιηθα θαη κία πξφρνπο. Βξέζεθαλ 

επίζεο ςήθνη πεξηδέξαησλ απφ πειφ, παιφκαδα, πνιχηηκνπο ιίζνπο θαζψο επίζεο θαη επηά 

ζθξαγηδφιηζνη απφ ζηεαηίηε.  ε κία απφζηαζε γχξσ ζην 1,50κ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δξφκνπ, 

απνθαιχθζεθε κηθξφο ιαμεπηφο θηβσηηφζρεκνο ηάθνο, δηαζη. 0,70κ Υ 0,40κ ν νπνίνο ήηαλ άδεηνο. 
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Απφ ην 1986, ε IΓ΄ ΔΠΚΑ (Βφινο) μαλάξρηζε ηηο αλαζθαθέο ζηα Πεπθάθηα. 

Απηή ηε θνξά ζθνπφο ηεο αλαζθαθήο ήηαλ ε νξηνζέηεζε ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα εθζθαπηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ ζεκειίσζε θηηξίνπ, ζηα 

βνξεηνδπηηθά φξηα ηεο πφιεο ηνπ Βειεζηίλνπ ην  1988, ε  Αξγπξνχια 

Ηληδεζίινγινπ
68

 απνθάιπςε ζπζηάδα ζαιακνεηδψλ   ηάθσλ ηεο κπθελατθήο επνρήο. 

Γελ αλέζθαςε παξά κφλν δχν. Θεψξεζε ζεκαληηθή ηελ παξνπζία ηεο ζπζηάδαο ησλ 

ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ζην ζεκείν απηφ, γηαηί απνηειεί ζηνηρείν απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο έθηαζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κπθελατθνχ νηθηζκνχ ησλ Φεξψλ.  

 

Ννκφο Καξδίηζαο 

 

Σν 1974 θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ  ζηα αλαηνιηθά 

ηεο πξντζηνξηθήο Μαγνχιαο Κεξακαξηά, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βινρνχ, ηνπ Ννκνχ 

Καξδίηζαο, δηελεξγήζεθε κηθξή ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Κ. Γαιιή.
69

 Ζ αλαζθαθή απηή έθεξε ζην θσο αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηα νπνία 

ρξνλνινγήζεθαλ ζηε κπθελατθή επνρή. Πξφθεηηαη γηα ηνίρνπο,  πιάηνπο 0,50κ, νη 

νπνίνη είραλ δηαηεξεζεί ζε χςνο  0,20κ. Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα μερσξίζνπλ 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο (δσκάηηα). Απηνί νη ηνίρνη κάιινλ αλήθαλ ζε θαηνηθίεο νη 

νπνίεο βξηζθφηαλ ζηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ.    

Καηά ηε δηάξθεηα άξνζεο ζε αγξφ ζηελ θνηλνηηθή πεξηθέξεηα Αγλαληεξνχ, 

δίπια ζηελ εζληθή νδφ Καξδίηζαο–Σξηθάισλ, απνθαιχθζεθαλ θηβσηηφζρεκνη ηάθνη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Λ. Υαηδεαγγειάθε (1990) 

ήξζαλ ζην θσο ηάθνη νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή θαη ηελ 

ειιεληζηηθή πεξίνδν.  Ο πξφεδξνο ηνπ ρσξηνχ παξέδσζε ζηελ ΗΓ΄ ΔΠΚΑ αληηθείκελα 

ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην αγξφ θαη ρξνλνινγνχληαη θαηά ηελ 

Τζηεξνειιαδηθή IIIA2, IIIA/B θαη IIIA1 πεξίνδν.  

Σν 1996
70

 ν Λ. Υαηδεαγγειάθεο άξρηζε ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηελ 

Μαγνχια Εεπγαξνιείβαδν ζηε πθεψλα, αλαηνιηθά ηεο εζληθήο νδνχ Καξδίηζαο –

Λάξηζαο.  Δθηφο απφ ηα λενιηζηθά ζηξψκαηα, έθεξε ζην θσο θαη αξραηνινγηθφ πιηθφ 

ηεο Πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ θαζψο θαη ηεο κπθελατθήο επνρήο.  

                                                
68 ΑΓ 44, 1989, Υξνληθά B1, 219-220. 
69 ΑΓ 31, 1976, Υξνληθά, 175.  
70 Α.Γ. (51)1996, 58 
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Ννκφο Σξηθάισλ 

 

Με αθνξκή ηηο εξγαζίεο δηαπιάηπλζεο ηεο εζληθήο νδνχ Λάξηζαο- Σξηθάισλ 

(1998) δηελεξγήζεθε ζσζηηθή αλαζθαθή ζηε ζέζε Πεηξνκαγνχια θνληά ζην ρσξηφ 

Εάξθν. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα απνθάιπςε κπθελατθφ θηίξην ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ 10 ρψξνπο, ηέζζεξεηο αςηδνεηδείο θαηαζθεπέο θαη έλα ηκήκα ηνπ 

λεθξνηαθείνπ.
71

  

Ννκφο Φζηψηηδαο
72

 

 

Απφ ην  1978 ε ΗΓ΄ ΔΠΚΑ (Λακία) δηελέξγεζε ζεηξά ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ  ζην 

Νέν Μνλαζηήξη Φζηψηηδαο, νη νπνίεο απέδεημαλ ηε ζπλέρεηα ηεο θαηνίθεζεο ηνπ 

ρψξνπ. Απφ ην νηθφπεδν Κ. Βνπιηζίδε
73

  πξνέξρνληαη νη πξψηεο απνδείμεηο ηεο 

χπαξμεο κπθελατθνχ νηθηζκνχ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο ζπλέρεηαο ηεο θαηνίθεζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηεο επνρήο ηνπ ηδήξνπ. Ζ 

αλαζθαθή δηελεξγήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1979-1980 ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Φ. 

Γαθνξψλεηαο. Σα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηα νπνία αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηελ 

ζεκειίσζε ηξηψλ ηνίρσλ ρξνλνινγνχληαη κε βάζε ηε θεξακηθή ζηελ  

Τζηεξνειιαδηθή IIB-IIIA πεξίνδν. Οη αλαζθαθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1985 έθεξαλ 

ζην θσο δχν θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ πιάθεο ζρηζηφιηζνπ, νη 

νπνίνη πεξηείραλ ζθειεηνχο ηξηψλ λεπίσλ. ε απφζηαζε 30κ απφ ηηο ηαθέο ζηε 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ πςψκαηνο, αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηα νπνία εξκελεχνληαη 

δχζθνια πεξηιακβάλνπλ  ηξεηο  ιάθθνπο-απνζέηεο   νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη θαηά 

ηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIΓ.
74

  Ζ απνθάιπςε αξρηηεθηνληθψλ θαηάινηπσλ ηξηψλ 

θαηνηθηψλ ηεο Πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ ην 1986 απέδεημε ηελ θαηνίθεζε ηνπ 

νηθηζκνχ απφ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ.  επνρή έσο ηελ Κιαζηθή πεξίνδν.

75
 

Σν 1985 ε Φ. Γαθνξψληα,
76

 θαηά ηε δηάξθεηα ζσζηηθψλ αλαζθαθηθψλ 

εξεπλψλ ζε νηθφπεδν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 30κ. λνηηναλαηνιηθά ηεο 

Μαγνχιαο Σαπζί ζην Νέν Μνλαζηήξη, έθεξε ζην θσο παξαιιειφγξακκν θηίξην ην 

                                                
71 ΔYΠΠΟ 2 1998, 112-113, BCH 123 (1999) ,749 
72 Σν πεδηλφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Φζηψηηδαο πνπ ζπλνξεχεη κε ηνπο Ννκνχο Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο κέρξη 

θαη ηεο παξπθέο ηεο Όζξπνο αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ δπηηθή Θεζζαιία. 
73 ΑAA 35, 1980, 250-252 
74 ΑΓ 40, 1985, Υξνληθά, 178-179. 
75 ΑΓ 41, 1986, Υξνληθά Β1, 64. 
76 ΑΓ 40, 1985, Υξνληθά, 179. 
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νπνίν δηαηεξνχζε δάπεδν απφ άξγηιν. χκθσλα κε ηελ θεξακηθή θαη ηα εηδψιηα  ην 

θηίξην ρξνλνινγήζεθε ζηελ Τζηεξνειιαδηθή III.  ε γεηηνληθφ νηθφπεδν ε Μ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ
77

  απνθάιπςε δχν παηδηθνχο ηάθνπο νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ ίδηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν κε ην πξναλαθεξφκελν θηίξην.  

Με ην ΠΓ 191/13.07.2003 ηδξχεηαη ε ΛΓ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη 

Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ε νπνία έρεη αξκνδηφηεηα ζηνπο Ννκνχο Καξδίηζαο θαη 

Σξηθάισλ κε έδξα ηελ Καξδίηζα. Με ηνλ Νέν Οξγαληζκφ ηνπ ΤΠΠΟ (2003) ε 

Θεζζαιία ρσξίδεηαη αξραηνινγηθά ζε δπηηθή Θεζζαιία, αξκνδηφηεηα ηεο ΛΓ΄ 

ΔΠΚΑ, θαη αλαηνιηθή Θεζζαιία, αξκνδηφηεηα ησλ ΗΓ΄ ΔΠΚΑ (Βφινο) θαη ΗΔ΄ 

ΔΠΚΑ (Λάξηζα). 

Σν  2005 δηεμήρζε απφ ηελ ΛΓ΄ ΔΠΚΑ
78

 κηθξήο έθηαζεο ζσζηηθή αλαζθαθή 

ζηελ Μαγνχια Παπνπηζή ζην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Παιακά.  Απνθαιχθζεθε ηκήκα 

ηείρνπο κήθνπο 6,30κ θαη πιάηνπο 1,60 κ., θαζψο θαη θάπνηνη ηνίρνη νη νπνίνη αλήθαλ 

πηζαλψο ζε θαηνηθίεο. χκθσλα κε ηελ θεξακηθή ε Μαγνχια Παπνπηζή θαηνηθήζεθε 

απφ Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ έσο ζηηο αξρέο ηεο  Τζηεξνειιαδηθή.   

Με αθνξκή ηελ δηάλνημε απνζηξαγγηζηηθήο αχιαθαο, ζην πιαίζην ηνπ 

αλαδαζκνχ ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γ.Γ. Μαπξνκκαηίνπ, ηνπ Γήκνπ 

Μνπδαθίνπ,  δηεμήρζεζαλ ζχληνκεο αλαζθαθηθέο έξεπλεο  θαηά ηα έηε 2003
79

 απφ 

ηνλ Λ. Υαηδεαγγειάθε θαη θαηά ηα έηε 2006 θαη 2007 απφ ηνλ Υ. Σζέιην. Καηά ην 

έηνο 2003  δηελεξγήζεθε ζχληνκε ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα ζην Α πξαλέο θαη ηνλ 

ππζκέλα ηεο αχιαθαο. ηελ ηνκή δηαζηάζεσλ 4 κ. Υ 4 κ., πνπ έιαβε ρψξα, δελ 

εληνπίζζεθαλ αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα. Αληίζεηα απνθάιπςε ζπγθέληξσζε 

πιεζψξαο αγγείσλ θαζψο θαη εηδσιίσλ ηεο Ύζηεξεο επνρήο Υαιθνχ.  Σν 2006 θαη ην 

2007 έγηλαλ δχν αθφκε δνθηκαζηηθέο ηνκέο.  ην Β ηκήκα ηεο κίαο εθ ησλ ηνκψλ 

ήιζαλ ζην θσο ζε δηάθνξεο ζέζεηο, εμήληα έμη (66) νιφθιεξα,  αιιά φρη αθέξαηα, 

αγγεία θαζψο θαη πιεζψξα άιισλ νζηξάθσλ, δχν εηδψιηα πηελψλ, έλα ξπηφ ζε 

ζρήκα ηαχξνπ, θαζψο θαη κία δηζθνεηδή ςήθν απφ θπαλή παιφκαδα.  Σν είδνο ησλ 

αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ ρψξν, νδήγεζε ηνλ Υ. 

Σζέιην ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ αιιά πνιχ πηζαλφλ πξφθεηηαη 

γηα Ηεξφ ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ2/Β πεξίνδν.       

                                                
77 Ibid.  
78 Οηθνλφκνπ 2006. 
79 Υαηδεαγγειάθεο 2007, Σζέιηνο 2009. 
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Ζ αλαζθαθή ζηε ζέζε Ράρεο, ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Μαζρνινπξίνπ, ηνπ 

Γήκνπ νθάδσλ, ε νπνία δηελεξγεζεί απφ ηελ γξάθνπζα, κε αθνξκή ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ, έθεξε ζην θσο δχν παξαιιειφγξακκα 

θηίξηα ησλ νπνίσλ ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη 300κ. Απφ ην θηίξην Α 

απνθαιχθζεθε ηκήκα κήθνπο 18κ. Σν απνθαιπθζέλ ηκήκα απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ρψξνπο, νη δχν εθ ησλ νπνίσλ απνθαιχθζεθαλ πιήξσο. Ο ηξίηνο  ζπλερίδεηαη εθηφο 

ηεο δψλεο απαιινηξίσζεο ηνπ ΓΔΦΑ. Απφ ηα επξήκαηα νη δχν ηνπιάρηζηνλ ρψξνη 

ήηαλ απνζεθεπηηθνί. Απνθαιχθηεθαλ δχν πίζνη θαη κία κεηαιιηθή ρχηξα in situ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ νζηξάθσλ αλήθεη επίζεο ζε κεγάια ρνλδξνεηδή αγγεία, πηζαλψο 

πίζνπο. Σα φζηξαθα ηεο ιεπηήο θεξακηθήο ήηαλ ειάρηζηα. Σν θηίξην Β απνθαιχθζεθε 

νιφθιεξν θαη έρεη δηαζηάζεηο 19,45κ Υ 7κ. Υσξίδεηαη ζε δχν ρψξνπο. Απφ ηελ 

θεξακηθή θαη ηηο ρξνλνινγήζεηο κε ηελ κέζνδν 
14

C πνπ έγηλαλ απφ ην εξγαζηήξην ηνπ 

Γεκφθξηηνπ ην θηίξην ρξνλνινγείηαη ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ηε Μέζε επνρή ηνπ 

Υαιθνχ ΗΗΗ ζηελ Τζηεξνειιαδηθή Η πεξίνδν. Τπάξρνπλ ελδείμεηο θαη γηα παιαηφηεξε 

θάζε θαηνίθεζεο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπ. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα δηαθφπεθε ρσξίο λα νινθιεξσζεί, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2008 ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο.   

 

ΜΔΛΔΣΔ  

Ο G. Daux θαη ν P. de la Coste-Meselière δεκνζηεχνπλ ζην  BCH, 48, 1924, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηνδείαο ηνπο ην Ννεκβξίνπ ηνπ 1921 ζην  άξζξν κε ηίηιν 

«De Malide en Thessalie ». Δίλαη νη πξψηνη νη νπνίνη θαηαλφεζαλ φηη ε πεξηνρή 

πεξρεηφο- Όζξπο- Γπηηθή Θεζζαιία αλήθεη ζηελ ίδηα πνιηηηζηηθή ελφηεηα. Σν πην 

ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηνπ άξζξνπ ηνπο δελ είλαη ε πεξηγξαθή ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ αιιά ε πεξηγξαθή ησλ δηαβάζεσλ κέζσ ηεο Όζξπνο. Δίλαη νη πξψηνη νη νπνίνη  

ιφγσ ηεο  γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαζψο θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ Titus Livius,  

ηαχηηζαλ κε ηελ Πξφεξλα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γπλαηθφθαζηξνπ (Νέν Μνλαζηήξη)  θαη 

απνηχπσζαλ επίζεο ζρεδηαζηηθά ην ηείρνο ηεο.  

Σν 1931, νη W. A.  Heurtley θαη T. C. Skeat δεκνζηεχνπλ ηελ αλαζθαθή ηεο 

Μαξκάξηαλεο
80

. Μεηά απφ κία εηζαγσγή πνπ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

νηθηζκνχ θαη ην ηζηνξηθφ ηεο έξεπλαο, κειεηνχλ πξψηα ηνπο ηάθνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

                                                
80 BSA 31, 1930-1931, 2-55 
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θάλνπλ αθξηβείο πεξηγξαθέο.  ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο θεξακηθήο 

θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ θηεξηζκάησλ.   Γελ πεξηγξάθνπλ ηνλ κπθελατθφ ηάθν δηφηη 

είρε ήδε θαηαξξεχζεη. Θέηνπλ ην εξψηεκα ηεο ζπλέρεηαο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηαθήο ζηε 

Θεζζαιία  θαη κεηά ηελ εμαθάληζε ηνπ απφ ηελ ππφινηπε ειιαδηθή ρεξζφλεζν. 

χκθσλα κε ηελ  άπνςή ηνπο πξφθεηηαη γηα ηνπηθφ θαηλφκελν ην νπνίν νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηελ αθζνλία ηνπ ζρηζηφιηζνπ ζηελ πεξηνρή, ν νπνίνο ήηαλ ην θαηεμνρήλ πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπο.
81

 ε θάζε πεξίπησζε ζηε Μαξκάξηαλε έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηεο 

επηβίσζεο ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ επνρή ηνπ ηδήξνπ
82

.  

Ζ H. D. Hansen (1933)
83

 ζην βηβιίν ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηε Βαιηηκφξε 

επαλαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ησλ A.J.B. Wace  θαη M.S. Thompson θαη δαλείδεηαη 

ζηνηρεία απφ ηνλ Υ. Σζνχληα. Γελ παξνπζηάδεη ηίπνηα θαηλνχξγην αιιά ζπλνςίδεη 

φζα έγξαςαλ νη πξσηνπφξνη ηεο έξεπλαο. Ζ Θεζζαιία ρσξίδεηαη ζε βφξεηα 

(Μαγνχια Ραρκάλη) θαη ζε λφηηα   (έζθιν, Εεξέιηα, Σζαγθιί, Σδάλε Μαγνχια). 

Γηαηξεί ηηο πξντζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο Θεζζαιίαο  ζε Θεζζαιηθή I, II, III θαη IV. : 

Θεζζαιηθή I : Ζ πξψηε λενιηζηθή πεξίνδνο, Θεζζαιηθή II : Ζ θάζε ηνπ Γηκελίνπ, 

Θεζζαιηθή III : Υαιθνιηζηθή πεξίνδνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε Θεζζαιία  

πθίζηαηαη επηξξνέο απφ Γνπλάβηνπο πνιηηηζκνχο, θαη ηέινο Θεζζαιηθή IV : επνρή 

ηνπ Υαιθνχ.  ην θεθάιαην  VI  ζπγθξίλεη θάζε «ζεζζαιηθή πεξίνδν» κε ηηο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο, ηα Βαιθάληα θαη θάπνηεο θνξέο κε 

ηελ Ηηαιία θαη ηε ηθειία. Όζνλ αθνξά ζηε κπθελατθή επνρή, ε γλψκε ηεο είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν ρσξίο κεγάιε ζεκαζία γηα ηε Θεζζαιία. Αληίζεηα 

πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν ζπλερφκελεο παξαθκήο θαη εθθπιηζκνχ. Ζ Θεζζαιία 

ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε Μαθεδνλία παξά κε ηελ ππφινηπε ειιεληθή ρεξζφλεζν.   

Σν 1953 ν A.G. Hunter ππνζηήξημε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο ηελ 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν: The Bronze Age in Thessaly and its Environs With 

Special Reference to Mycenaean Culture. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα ζχλζεζεο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ ζηε Θεζζαιία. Οη δχν πξνεγνχκελεο ζπλζέζεηο, ησλ Wace θαη Thompson 

(1912) θαη εθείλε ηεο H.D. Hansen (1933), αλαθέξνληαλ ζε φιεο ηηο πξντζηνξηθέο 

πεξηφδνπο ηεο Θεζζαιίαο. Ο Hunter ζηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο επηθαλεηαθήο 

                                                
81 Σελ επνρή πνπ δεκνζηεχηεθε ην άξζξν ηνπο δελ ήηαλ αθφκε γλσζηνί νχηε νη ηάθνη ηεο Κξαλλψλαο 

νχηε εθείλνο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ ζηελ Καξδίηζα. 
82 Σδηαθάιηαο & Εανχξε 1994, 143-152. 
83 Hansen 1933. 
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έξεπλαο αλαθάιπςε αξθεηνχο λένπο νηθηζκνχο. ηε δηαηξηβή ηνπ νξγαλψλεη έλαλ 

εθηελή θαηάινγν ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ηνπ δεκνζηεπκέλνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ.   

Ο Olivier Pelon (1976)
84

 αθηεξψλεη έλα ηκήκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο 

ζηε Θεζζαιία. Πεξηγξάθεη ηνπο ζεζζαιηθνχο ζνισηνχο ηάθνπο ηνπο νπνίνπο 

ζπγθξίλεη κε ηνπο φκνηνπο ηνπο.  Όζνλ αθνξά ζηνπο ηάθνπο ηνπ Πηειενχ θαη εθείλνλ 

ηεο Γθξίηζαο ζηε ζχγθξηζε πνπ θάλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο  

Μεζζελίαο βξίζθεη πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηνπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο Αηηηθήο.  

Σνπο ρξνλνινγεί ζηελ  Τζηεξνειιαδηθή IIA2 θαη  IIIΓ. Οη κηθξέο ηνπο δηαζηάζεηο 

νθείινληαη  ζε κία εμάπισζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηαθήο ήδε απφ ηε κπθελατθή επνρή. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο κεγάινπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο Θεζζαιίαο, δειαδή απηνχο ηνπ 

Βφινπ, ηνπ Γηκελίνπ θαη ηνπ Γεσξγηθνχ, νη νκνηφηεηεο κε ηνπο ζνισηνχο ηάθνπο ηεο 

Μεζζελίαο θαη εθείλνλ ηνπ Μαξαζψλα είλαη αδηακθηζβήηεηεο.  Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε 

ησλ δχν ζνισηψλ ηάθσλ ηνπ Γηκελίνπ δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία γηα ηε δηαθνξά 

ζηε αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαπηζηψλνληαη αξθεηέο θαζαξά 

ζηηιηζηηθά δηαθνξέο. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ρξνλνινγηθά δεδνκέλα, ζεσξεί ην 

ζνισηφ ηάθν Α παιαηφηεξν απφ ην ζνισηφ ηάθν Β, ρσξίο φκσο λα θαζνξίδεη 

ρξνλνινγία.   

Όζνλ αθνξά ζην ζνισηφ ηάθν ηνπ Γεσξγηθνχ, ν O. Pelon ζέηεη ζε 

ακθηζβήηεζε ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ Γ. Ρ. Θενράξε (Τζηεξνειιαδηθή ΗΗ). Απηφ 

εμεγείηαη ελ κέξεη δηφηη ιείπνπλ νη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ αλαζθαθή ηνπ Μ. 

. Αξβαληηφπνπινπ. Ο Θενράξεο κάιηζηα ρξνλνιφγεζε ηνλ ηάθν βαζηδφκελνο ζηα 

φζηξαθα κε ακαπξφρξσκν δηάθνζκν πνπ απνθάιπςε ζηελ επίρσζε.  χκθσλα κε ηνλ 

Pelon ε ρξνλνιφγεζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή παξά κφλν γηα κία 

πξσηκφηεξε ρξήζε ηνπ ηάθνπ, ελψ είλαη ηεο άπνςε φηη  ν ηάθνο ηνπ Γεσξγηθνχ δελ 

κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί πξηλ ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗ,  δηφηη ηα πην παιηά γλσζηά 

αγγεία ηεο πεξηνρήο είλαη εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Παιακά θαη 

ρξνλνινγνχληαη θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗ
85

. 

ην άξζξν ηνπο ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ην  1981 νη Cavanagh θαη  Laxton 

θάλνπλ θαζαξά ηερληθέο πεξηγξαθέο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηηο ζφινπο ησλ ζνισηψλ 

ηάθσλ. Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζην ζεζαπξφ ηνπ Αηξέα, ηνλ ηάθν ησλ Γαηκφλσλ, ηνπ 

Γηκελίνπ θαη ηνπ Γεσξγηθνχ ηνπο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη παξφιν πνπ απηνί νη 

                                                
84 Pelon 1976  
85 Ζ αλαζθαθή ζηηο Ράρεο Μαζρνινπξίνπ πνπ έγηλε κε ηελ επίβιεςε ηεο γξάθνπζαο, δηαςεχδεη ηελ 

ζεσξεία φηη ηα παιαηφηεξα επξήκαηα ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγνχληαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗ. 
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ηέζζεξηο ηάθνη δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ρξνλνινγηθή πεξίνδν, νχηε θαη ζηελ ίδηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε κνξθή ησλ  ζφισλ ηνπο  είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππε. Ζ  

νκνηφηεηα ηνπο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κέζνδνο γηα ηε ράξαμε ηεο θακπχιεο 

ηνπ ηφμνπ ήηαλ ε ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Δπνκέλσο, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ ηελ ίδηα θαηαγσγή. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ 

πξνγελέζηεξα αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ζηελ Κξήηε, ζεσξήζεθε ινγηθφ φηη ε ηερληθή 

απηή αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν R. Hope Simpson δεκνζηεχεη  ηε κνλνγξαθία κε ηίηιν   

« Mycenaean Greece ». πλνςίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο ησλ κπθελατθψλ 

ζέζεσλ ζηελ Διιάδα θαη θάλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ κλεκείσλ 

απηήο ηεο επνρήο. ε γεληθέο γξακκέο αλαδεκνζηεχεη ην Gazetteer  ηνπ 1965
86

.  

Σν 1983 θπθινθνξεί ην βηβιίν ηνπ B. Feuer « The Northern Mycenaean 

Border in Thessaly.  Απηφ ην βηβιίν έγηλε ε «βίβινο» ησλ απαληαρνχ κειεηεηψλ ηεο 

Θεζζαιίαο θαηά ηελ ΤΔΥ. Ο B. Feuer μεθίλεζε κε έξεπλα πεδίνπ.  ηφρνο ηνπ ε 

εμεξεχλεζε κηαο πεξηνρήο, άγλσζηεο κέρξη ηφηε, ε νπνία αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

κπθελατθνχ θφζκνπ.  Έπξεπε λα  εληνπίζεη πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Θεζζαιίαο, νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νξηαθέο ή κεηαβαηηθέο. Όηαλ απηέο νη 

πεξηνρέο ζα είραλ εληνπηζζεί ζα αθνινπζνχζε κία ιεπηνκεξήο εξγαζία, ε νπνία ζα 

αθνξνχζε ζηε ζέζε ηνπο, ζηελ έθηαζή ηνπο θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπο.  Απηή ε εξγαζία ζα ηειείσλε κε ηε πεξηζπιινγή επηθαλεηαθνχ αξραηνινγηθνχ 

πιηθνχ ην νπνίν ζα αλαιπφηαλ κε ζθνπφ λα ζπγθξηζεί κε αξραηνινγηθφ  πιηθφ 

πξνεξρφκελν απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Απηή ε εξγαζία δηεμήρζε ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο, ζηελ πεξηνρή δειαδή πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηε βφξεηα φρζε ηνπ Πελεηνχ, δπηηθά ησλ Σξηθάισλ, θαη ηηο 

θνξπθνγξακκέο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. ηε ζχγρξνλε δηνηθεηηθή δηαίξεζε 

πξφθεηηαη γηα ην βφξεην ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο θαη ην λφηην ηκήκα ηεο δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Μέζα ζε απηή ηελ αξθεηά κεγάιε έθηαζε πεξίπνπ 5000 ρικ
2
 

επηιέρζεθαλ δηάθνξνη κηθξφηεξνη ηνκείο. Σειηθά ε πεξηνρή εξγαζίαο πεξηνξίζζεθε 

ζηα 840 ρικ
2
.  

ηε κνλνγξαθία ηνπ ν Feuer πεξηγξάθεη ηνπο νηθηζκνχο ησλ δχν ζεζζαιηθψλ 

πεδηάδσλ (αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο), εμαηξψληαο ηελ παξαιηαθή δψλε, ελψ 

παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα ην αξραηνινγηθφ ηνπο πιηθφ.  Τπνγξακκίδεη ηε δηαθνξά 

                                                
86 GMS 1: A Gazetteer and Atlas of Mycenaean Sites. London 1965. 
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κεηαμχ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεδηάδσλ ηεο ζεζζαιηθήο ελδνρψξαο.  Απηή 

ε δηαθνξνπνίεζε νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, ζε θιηκαηηθνχο θαη 

γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επλφεζαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

παξάθηηα πεξηνρή θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Αηγαίνπ. Λακβάλνληαο  ππφςε ηελ παξνπζία ηνπ νςηαλνχ απφ ηελ Πξψηκε επνρή ηνπ 

Υαιθνχ  θαη αθφκε λσξίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λενιηζηθήο επνρήο είλαη εκθαλέο 

φηη νη παξάθηηεο πεξηνρέο ήηαλ ζε επαθή κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ. Απηή ηελ 

επαθή απνδεηθλχεη θαζαξά ε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Πεπθαθίσλ, ε νπνία θαίλεηαη λα 

ήηαλ πάληα έλα ιηκάλη θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηνλ θφιπν ηνπ Παγαζεηηθνχ. Ζ 

πνζφηεηα ηεο εηζαγφκελεο θεξακηθήο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αλάκεζα ζηελ 

θεληξηθή θαη ζηε λφηηα Διιάδα είραλ δεκηνπξγεζεί ηζρπξνί δεζκνί. Λφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο ν πνιηηηζκφο ηεο παξάθηηαο δψλεο επεξεαδφηαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ λφηησλ πεξηνρψλ πάξα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ζεζζαιηθήο 

ελδνρψξαο. χκθσλα πάληα κε ηνλ ζπγγξαθέα εθφζνλ ε Θεζζαιία αλήθε ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ, ζε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε απφ ην θέληξν ή ηα 

θέληξα απφ ηα νπνία μεθίλεζαλ νη πνιηηηζηηθέο θαηλνηνκίεο, θαίλεηαη φηη δελ 

θαηάθεξε πνηέ λα θζάζεη ην κέγεζνο ησλ θαιιηηερληθψλ επηδφζεσλ ή ην επίπεδν ηεο 

πεξίπινθεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Αξγνιίδα ή ηε Μεζζελία.   

Δάλ ππήξρε κία νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νξγάλσζε απηή ζα ππήξρε κφλν ζηελ 

πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ θφιπν ηνπ Παγαζεηηθνχ.  Δίλαη σζηφζν δχζθνιν λα εθηηκεζεί  

ε έθηαζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ θαίλεηαη λα ππήξρε κηα πνιηηηθή 

νξγάλσζε αληίζηνηρε κε εθείλε ηεο λφηηαο Διιάδαο.   

Αληίζεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Θεζζαιίαο, νη επηξξνέο ππήξμαλ πην αξγέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο παξνδηθά. Ο ηνπηθφο πνιηηηζκφο θαίλεηαη πην ζπληεξεηηθφο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ιείπνπλ ηα πξψηκα κπθελατθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θάζε άιιν παξά ακθίβνιν είλαη φηη νη πνιπάξηζκνη νηθηζκνί ηεο Μέζεο επνρήο ηνπ 

Υαιθνχ  εμαθνινπζνχλ λα θαηνηθνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ΤΔΥ. Γελ είλαη 

μεθάζαξν εάλ ε ρεηξνπνίεηε ληφπηα θεξακηθή ζπλππήξμε κε ηε κπθελατθή θεξακηθή 

ηεο  Τζηεξνειιαδηθήο IIIA-B. Μεηά απφ θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν αληηθαηαζηάζεθε 

εληειψο απφ ηε δεχηεξε παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο νη νπνίεο ζα 

ππνζηήξηδαλ ηελ πξψηε ππφζεζε. Ζ χπαξμε ησλ κπθελατθψλ ηαθηθψλ εζίκσλ 

απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Όκσο ε παξνπζία ηνπ κπθελατθνχ 

πνιηηηζκνχ δελ θαίλεηαη λα είλαη βαζηά ξηδσκέλε, εθηφο κηαο ή δχν πεξηπηψζεσλ.    
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Σν 1985 ε Α. Μπάηδηνπ –Δπζηαζίνπ δεκνζηεχεη ηελ αλαζθαθή ηνπ 

λεθξνηαθείνπ ηεο Ησιθνχ (Βφινο)
87

  ηελ εηζαγσγή θάλεη έλα κηθξφ ηζηνξηθφ ησλ 

εξεπλψλ φζνλ αθνξά ζην λεθξνηαθείν, ελψ ζηε ζπλέρεηα δίλεη αθξηβείο πεξηγξαθέο 

ησλ ηάθσλ θαη ησλ θηεξηζκάησλ. Οη κπθελατθνί ηάθνη ρξνλνινγνχληαη ζηελ 

ΤζηεξνειιαδηθήIIB/ IIIA1  πεξίνδν, εμαηξνχληαη δχν ηάθνη νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη 

θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή IIIA2 πεξίνδν. Πξνβιεκαηίδεηαη γχξσ απφ ην γεγνλφο φηη 

δελ απνθαιχθηεθαλ ηαθέο νη νπνίεο λα ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤζηεξνειιαδηθήIIIB ή 

ΤΔIIIΓ. Γίλεη δχν πηζαλέο εμεγήζεηο: ε πξψηε είλαη φηη απηφ νθείιεηαη ζηελ ηχρε, 

δεδνκέλνπ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έγηλε ε αλαζθαθηθή έξεπλα ηνπ λεθξνηαθείνπ, ε 

δεχηεξε φηη πηζαλφλ ν νηθηζκφο ζηνλ νπνίν αλήθε ην λεθξνηαθείν  λα είρε ππνζηεί 

θάπνηα ζπξξίθλσζε θαηά ηηο πεξηφδνπο απηέο.  Όζνλ αθνξά ζηα θηεξίζκαηα έθεξε 

ζην θσο ηξηάληα δχν (32)  αγγεία. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξφθεηηαη γηα αγγεία ηππηθά 

ηεο Θεζζαιίαο.  Δμαίξεζε απνηειεί ε  γεθπξφζηνκε πξφρνπο ε νπνία θέξεη δηάθνζκν 

ηεο  Τζηεξνκηλσηθήο IB. Απηφλ ηνλ ηχπν ηνλ ζπλαληάκε κφλν ζηελ λφηηα Διιάδα.  

χκθσλα κε ηνπο  J.N. Coldstream θαη  G.L. Huxley πξφθεηηαη γηα αγγεία εηζαγσγήο 

απφ ηελ Κξήηε. Αληίζεηα ν  Ph. Betancourt ππνζηεξίδεη φηη ηα αγγεία απηά κηκνχληαη 

ηα θξεηηθά πξσηφηππα αιιά δελ θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηελ Κξήηε. Γηα 

ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ε Μπάηδηνπ δήηεζε λα γίλνπλ αλαιχζεηο ηεο ζχζηαζεο ηεο 

αξγίινπ ζην εξγαζηήξην Fitch ηεο Βξεηαληθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελψλ. 

Παξφιν πνπ ε πξνέιεπζε ηεο αξγίινπ κπνξεί λα είλαη απφ ηελ Αξγνιίδα, ηελ 

Κφξηλζν ή απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, ε αλαζθαθέαο είλαη ηεο άπνςεο φηη πξφθεηηαη 

γηα εηζεγκέλε θεξακηθή, δηφηη απηφο ν ηχπνο δηαθφζκνπ δελ απαληά ζηελ πεξηνρή.     

Σν ίδην έηνο (1985) ε Isabelle Séguy ππνζηεξίδεη ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή 

κε ηίηιν « Les pratiques funéraires en Grèce Centrale et en Thessalie au Bronze 

Récent III
88

». ην θεθάιαην ην νπνίν αθνξά ζηε Θεζζαιία, κεηά απφ κία γεσγξαθηθή 

παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο, θάλεη κία γεληθή παξνπζίαζε ησλ λεθξνηαθείσλ θαη ησλ 

ηάθσλ πξνζζέηνληαο ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Παξαηεξεί φηη ε 

επηθαλεηαθή έξεπλα ζηελ Θεζζαιία είλαη αξθεηά δπζαλάινγε.  Σν δπηηθφ ηκήκα, 

δειαδή νη λνκνί Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ έρνπλ πνιχ ιίγν εξεπλεζεί ζε ζρέζε κε ην 

αλαηνιηθφ ηκήκα. πλεπψο νη γλψζεηο καο γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Ύζηεξεο επνρήο 

Υαιθνχ είλαη ειιηπείο.  χκθσλα κε ηελ Séguy
89

 ν κπθελατθφο πνιηηηζκφο έρεη γηα ηα 

                                                
87 ΑΓ 40, 1985, Μειέηεο, 17-70. 
88

 Thèse a l’Université de Paris I sous la Direction de R. Treuil, Octobre 1985. 
89 Ό.π.133-134. 
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θαιά εηζαρζεί ζηελ Θεζζαιία, αιιά ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε δελ 

επεηεχρζε ζηνλ ίδην βαζκφ κε εθείλν πνπ γλσξίδνπκε ζηε λφηηα Διιάδα. Ζ 

κπθελατθή γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε δελ απνδεηθλχεηαη παξά κφλν γηα ην κέγαξν 

ηεο Ησιθνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ παξάθηηα δψλε. Όζνλ αθνξά ζην εζσηεξηθφ 

δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ππήξραλ πνιιά θέληξα ήζζνλνο ζεκαζίαο. Απφ ηε 

κειέηε ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ηάθσλ θαη ησλ θηεξηζκάησλ εηθάδεη φηη νη 

κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη νη δψλεο επηξξνήο ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζνχλ ηελ εκθάληζε ησλ ζαιακνεηδψλ θαη ησλ ζνισηψλ ηάθσλ. Γεδνκέλνπ φηη 

ε αλαινγία ησλ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ειαηηψλεηαη μεθάζαξα φζν απνκαθξπλφκαζηε 

απφ  ηα θχξηα θέληξα ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ, δελ απνκέλνπλ παξά νη ζνισηνί 

ηάθνη λα ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ηεο παξνπζίαο ηνπ κπθελατθνχ 

πνιηηηζκνχ ζηε βφξεηα θαη δπηηθή Διιάδα.  ηε Θεζζαιία κφλν έλα ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ πηνζεηεί ηα θαηλνχξγηα ήζε ηαθήο.  πλππάξρνπλ ινηπφλ νη παιαηφηεξνη 

ηξφπνη ηαθήο φπσο νη ηαθέο ζε θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαζψο θαη νη ηχκβνη.  

χκθσλα κε ηε Séguy  νη ηάθνη κε κλεκεηψδε ραξαθηεξηζηηθά είηε αλήθνπλ ζε 

κπθελαίνπο έπνηθνπο είηε ζε επηθαλείο γεγελείο (ζηξαηησηηθνχο ή εκπφξνπο) 

επεξεαζκέλνπο απφ ηα λέα ηαθηθά ήζε ηα νπνία θαη πηνζέηεζαλ. Ζ Θεζζαιία 

ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα : ηελ παξάθηηα
90

 φπνπ βξίζθνληαη νη πην ζεκαληηθνί 

νηθηζκνί, φπσο ν Βφινο, ν Πηειεφο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηα 

θέληξα ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Απηνί νη νηθηζκνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη 

γέθπξεο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ν νπνίνο εηζρσξεί ζηε ζπλέρεηα ζηελ ελδνρψξα.
91

 Απφ 

ηελ άιιε, ην εζσηεξηθφ ηεο Θεζζαιίαο, δίλεη ηελ εηθφλα κηαο ιηγφηεξν ηεξαξρηθά 

δνκεκέλεο πεξηνρήο κε δηαζθνξπηζκέλα κηθξά θέληξα φπνπ εμαθνινπζεί ε 

γεσθηελνηξνθηθή παξάδνζε.  

Σν 1988 ν K. Γαιιήο
92

 δεκνζίεπζε έλα άξζξν ην νπνίν αθνξνχζε δχν 

φζηξαθα ηα νπνία βξήθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπνγξαθηθψλ εξεπλψλ. Σν έλα 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο Γφλλνπο θαη ην άιιν απφ ηελ Κππάξηζζν
93

 Σν πξψην 

πξνεξρφηαλ απφ έλα αξθεηά κεγάιν αγγείν. ηελ εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη 

                                                
90 Όινη νη εξεπλεηέο ηνπ ζεζζαιηθνχ ρψξνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα νλνκάδνπλ παξάθηηα ζεζζαιηθή δψλε ηηο 

αθηέο ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ, μερλψληαο ζπζηεκαηηθά ή παξαβιέπνληαο ίζσο ηηο βνξεηναλαηνιηθέο 

αθηέο ηεο Θεζζαιίαο νη νπνίεο δελ αλαθέξνληαη πνηέ, ζαλ λα κελ ππάξρνπλ.   
91 Ό.π. 390. 
92 Αρταιολογία 29, 1988, 58-63.  
93 Απηά ηα δχν ρσξηά βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή ζεζζαιηθή πεδηάδα. Σν πξψην νη Γφλλνη βξίζθνληαη 

θνληά ζηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ θαη αλαθέξεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο. (Stählin : Die Hellenische 

Thessalien 32 θ.ε., Alin 139). Σν δεχηεξν, ε Κππάξηζζνο είλαη γλσζηή απφ ηηο επηθαλεηαθέο έξεπλεο 

ηνπ Κ. Γαιιή. 
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ραξαγκέλν έλα θνηλφ ζχκβνιν ηεο θππξνκηλσηθήο γξαθήο. πλήζσο απηφ ην 

ζχκβνιν βξίζθεηαη κφλν ηνπ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ακθνξέα ν νπνίνο βξέζεθε 

ζηνλ ηάθν ΗΗΗ  ηνπ Minet-El-Beida ζηελ Ras Schamra.  Σν ζπλαληάκε επίζεο ζηηο 

επηγξαθέο ηεο ηξάπεδαο πξνζθνξψλ ηεο χκεο Βηάλλνπ ζηελ Κξήηε
94

. Σν δεχηεξν 

εθείλν πνπ βξέζεθε ζηελ Κππάξηζζν πξνέξρεηαη απφ ην ρείινο πίζνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην ζχκβνιν έρεη ραξαρζεί κεηά ην ςήζηκν. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

απφ νξηδφληηεο θαη εγθάξζηεο γξακκέο.  Απηφ ην ζχζηεκα γξακκψλ ην βξίζθνπκε σο 

αξηζκεηηθφ ζχκβνιν ζηηο πηλαθίδεο κε θππξνκηλσηθή θαη κπθελατθή γξαθή 

(Γξακκηθή Β). Απηέο νη γξακκέο αθνινπζνχληαη απφ έλα ηεηξάγσλν ζχκβνιν, αιιά 

ιφγσ ηνπ φηη ην φζηξαθν είλαη ζπαζκέλν ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε εάλ ε επηγξαθή ζπλερηδφηαλ.   

Σν 1990 νη αξραηνιφγνη ηεο  IΓ΄ ΔΠΚΑ Β. Αδξχκε, Ε. Μαιαθαζηψηε θαη Α. 

Μπάηδηνπ Δπζηαζίνπ ζην άξζξν ηνπο κε ηίηιν  «Ζ Μπθελατθή Μαγλεζία» 

αλαθέξνληαη ζηελ ηνπνγξαθία ηεο κπθελατθήο Μαγλεζίαο, βαζηδφκελεο ζηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα είηε απφ αλαζθαθέο είηε απφ επηθαλεηαθέο έξεπλεο. χκθσλα 

κε ηηο ζπγγξαθείο ε πεξηνρή ηνπ Βφινπ ήηαλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο, ίζσο ε πην 

ζεκαληηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΤΔΥ. Αλαθέξνληαη ζε έλαλ αξηζκφ νηθηζκψλ νη 

νπνίνη είραλ ζπλερή θαηνίθεζε απφ ηελ Νεφηεξε Νενιηζηθή σο ην ηέινο ηεο ΤΔΥ.  

Πξφθεηηαη γηα ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γηκελίνπ, ησλ Πεπθαθίσλ, ησλ Παιηψλ(Βφινο) θαη 

ησλ Φεξψλ φπνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαζθαθηθέο έξεπλεο, ηνλ Κάησ 

Μαπξφινθν θαη ηνλ Πηειεφ, γλσζηνχο γηα ηνπο ηάθνπο ηνπο θαη ηέινο ηνπο 

νηθηζκνχο φπσο ε Πέηξα, ε Μαγνχια Ατδνληψηηθε, ε Μαγνχια Αικπξηψηηθε, ν 

Πχξαζζνο, νη Φζηψηηδεο Θήβεο, ε Φπιαθή, ε Κεθαιά (θηάζνο) θαη ν ηάθπινο 

(θφπεινο).  

Σν ίδην έηνο (1990) ε Φ. Γαθνξψληα
95

 ζην ζπλέδξην πνπ δηεμήρζε ζηελ Λπψλ 

αλαθνηλψλεη ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηφδνπο ΤΔΥ θαη επνρή ηνπ ηδήξνπ 

ηεο θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνχ θαη ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ φπνπ αλαθέξεηαη επίζεο 

ζην Νέν Μνλαζηήξη θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο.  ην ίδην ζπλέδξην ν Σζνπθλίδαο
96

 

                                                
94 Πξφθεηηαη γηα ην ζχκβνιν CM 102. χκθσλα κε ηνλ N. Hirschfeld (1993) πξφθεηηαη γηα ζθξαγίζκαηα 

Κππξίσλ θεξακνπνηψλ. Απηά ηα ζχκβνια ραξαζζφηαλ κεηά ην ςήζηκν. ηελ πεξίπησζε ησλ Γφλλσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Γαιιή ην ζχκβνιν είρε ραξαρζεί πξηλ ην ςήζηκν. Δθηφο απφ ηηο δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο  ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδνπκε ην ζηξσκαηνγξαθηθφ πιαίζην νη ππφινηπεο γλσζηέο 

πεξηπηψζεηο γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα  ρξνλνινγνχληαη θαηά ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΒ πεξίνδν.  
95 ην ζπλέδξην La Thessalieθάλμα! Γεν έτει οριζηεί ζελιδοδείκηης. A2, : 233-242 
96 Ό.π.109-124 
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δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπνγξαθηθήο κειέηεο γχξσ απφ ηελ αξραία Πξφεξλα
97

, 

ηελ νπνία δηελέξγεζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1983-1990. Παξνπζηάδεη έλαλ 

πίλαθα κε φινπο ηνπο νηθηζκνχο πνπ εληφπηζε ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηηο 

ρξνλνινγηθέο θάζεηο ζηηο νπνίεο απηνί αλήθνπλ, απφ ηε Νενιηζηθή επνρή κέρξη ηελ 

ΤΔΥ. Σν  1994 πεξηζπιιέγεη απφ ηηο καγνχιεο γχξσ απφ ηελ πφιε ηνπ Παιακά, 

αξραηνινγηθφ πιηθφ ην νπνίν ρξνλνινγείηαη απφ Νεφηεξε Νενιηζηθή έσο ηε 

κπθελατθή επνρή.
98

 

ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή
99

 ηελ νπνία ππνζηήξημε ην 1998 ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ε Α. Μπάηδηνπ Δπζηαζίνπ ππνζηεξίδεη 

φηη θαη νη ηξεηο γλσζηνί κπθελατθνί νηθηζκνί ηεο Μαγλεζίαο,  ην Κάζηξν (Παιηά) ηνπ 

Βφινπ, ην Γηκήλη θαη ηα Πεπθάθηα, έρνπλ θηηζηεί ζηηο παξπθέο ιφθσλ θαη νη ηνίρνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ππέζεηαλ φηη πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα νρπξψζεσλ δελ 

είλαη παξά ηνίρνη αληηζηήξημεο γηα ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

εθκεηαιιεχζηκνπ ρψξνπ ησλ ιφθσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή 

νξγάλσζε, θαίλεηαη φηη θαη ζηνπο ηξεηο νηθηζκνχο βαζηδφηαλ ζε κία νηθνλνκία 

πεξηζζφηεξν γεσθηελνηξνθηθή, δηφηη γχξσ ηνπο ππήξρε γε γηα γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο  θαη θηελνηξνθία.  Ο έλαο απφ ηνπο ηξεηο νηθηκζνχο, απηφο ησλ 

Πεπθαθίσλ ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζηε ζάιαζζα, αλέπηπμε επίζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα θαη ην εκπφξην.  Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη θαη κε 

ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ, ν νπνίνο δελ ήηαλ δίπια ζηελ ζάιαζζα αιιά δελ ήηαλ θαη 

καθξηά απφ απηή. Μπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη δχν πξναλαθεξφκελνη 

νηθηζκνί ήηαλ απηφλνκνη, δηφηη απφ ηε κία πιεπξά είραλ νθέιε απφ ηα γεσξγηθά θαη 

δαζηθά πξντφληα θαη απφ ηελ άιιε απνιάκβαλαλ ηα νθέιε ηεο ζαιάζζηαο 

επηθνηλσλίαο.  Δίλαη πηζαλφλ φηη αλάκεζα ζηνπο ηξεηο νηθηζκνχο ππήξρε κία ζρέζε 

πνιηηηθφ-νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηε γεσθπζηθή ηνπο ζέζε, 

ιφγσ ηνπ φηη ην Γηκήλη ήηαλ αξθεηά απνκαθξπζκέλν απφ ηε ζάιαζζα ζε αληίζεζε κε 

ηνπο άιινπο δχν νηθηζκνχο νη νπνίνη είραλ άκεζε πξφζβαζε.  Δάλ δερζνχκε, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ Μπάηδηνπ φηη νη ζνισηνί ηάθνη ήηαλ έλδεημε πινχηνπ θαη φηη 

αλήθαλ ζε κέιε ηεο άξρνπζαο ηάμεο νη πεξηπηψζεηο ηνπ Κάζηξνπ (Βφινο) θαη ηνπ 

                                                
97 Πξφεξλα είλαη ην φλνκα ηνπ Νένπ Μνλαζηεξίνπ (Φζηψηηδα). ε πνιιέο δεκνζηεχζεηο δηαρσξίδεηαη ην 

Νέν Μνλαζηήξη (Πξφεξλα-Γπλαηθφθαζηξν)  θαη ην Νέν Μνλαζηήξη –Σαπζί ζαλ δχν δηαθνξεηηθνί 

νηθηζκνί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην νηθηζκφ. Γπλαηθφθαζηξν θαη Σαπζί είλαη δχν 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα ηεο ίδηαο Μαγνχιαο. 
98 ΑΓ 49,1994, Υξνληθά Β1, 333-334. 
99 Μπάηδηνπ-Δπζηαζίνπ, 1998 
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Γηκελίνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο ηεο 

εμνπζίαο.  Ο ζνισηφο ηάθνο γλσζηφο ζαλ Καπαθιί ρξνλνινγείηαη ζηελ 

Τζηεξνειιαδηθή IIIA2 πεξίνδν, ελψ εθείλνη ηνπ Γηκελίνπ είλαη λεφηεξνη  θαη 

ρξνλνινγνχληαη θαηά ηηο Τζηεξνειιαδηθή IIΗA2-IIIB πεξηφδνπο. χκθσλα κε ηελ 

Μπάηδηνπ, ε εμνπζία ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πέξαζε απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ 

Κάζηξνπ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηκελίνπ.  Γχξσ ζηηο αξρέο ηεο  Τζηεξνειιαδηθή IIIΓ 

πεξηφδνπ, νη νηθηζκνί ηνπ Γηκελίνπ θαη ησλ Πεπθαθίσλ εγθαηαιείθζεθαλ, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ νηθηζκφ ζην Κάζηξν νπνίνο εμαθνινπζεί λα θαηνηθείηαη κέρξη θαη ην 

ηέινο ηεο Κιαζηθήο Δπνρήο.  Όζνλ αθνξά ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Κάζηξνπ θαη ησλ 

Πεπθαθίσλ, θαίλεηαη φηη νη δχν είραλ έλα πινχζην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν 

ηνπο βνήζεζε λα θξαηήζνπλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο.  Μπφξεζαλ λα δερζνχλ ηαπηφρξνλα 

ηηο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο αιιαγέο ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ, ήδε απφ ηελ 

Τζηεξνειιαδηθή Η.  Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαη ε ζηξσκαηνγξαθία  

δηαβεβαηψλνπλ θαη ν νηθηζκφο ηνπ Κάζηξνπ ήηαλ ζε πιήξε άλζηζε θαηά ηελ ΤΔΥ. 

ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηξψκαηα ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα ηεο  Τζηεξνειιαδηθή IIIΓ.
100

  χκθσλα κε ηα ζηξσκαηνγξαθηθά  

δεδνκέλα θαη ηελ θεξακηθή, ε IIIΓ πεξίνδνο ρσξίζζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. Σελ Πξψηκε, 

ηε Μέζε θαη ηελ Ύζηεξε. Οη δχν ηειεπηαίεο θάζεηο ππνδηαηξνχληαη ε θαζεκία ζε δχν 

θάζεηο ηελ Α θαη Β.   Σν πέξαζκα απφ ηελ κία θάζε ζηελ άιιε έγηλε κεηά απφ κία 

κεγάιε ππξθαγηά ε νπνία δηαπηζηψζεθε  ζε φια ηα δηαδνρηθά δάπεδα  θαη 

ζηνηρεηνζεηείηε απφ ηα θακέλα μχια θαη πιηζηά. Οπφηε φπσο ζην Λεπθαληί, ζην 

Κάζηξν επίζεο έρνπκε πέληε θάζεηο ηεο ΗΗΗΓ πεξηφδνπ.  Ζ θνηλή θάζε ηνπ νηθηζκνχ 

ηνπ Κάζηξνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Λεπθαληί είλαη εθείλε ηεο Τζηεξνειιαδηθή IIIΓ 

Μέζεο, θάζε B, φπνπ έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ξπζκνχ, πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ν νηθηζκφο ηνπ Κάζηξνπ γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε.    

ην 2
ν
 ΑΔΘΔ (2006) νη Αδξχκε-ηζκάλε θαη Αιεμάλδξνπ

101
 παξνπζίαζαλ 

ηελ αλαζθαθή ζνισηνχ κπθελατθνχ ηάθνπ ζηελ ζέζε Καδαλάθη ηεο πφιεο ηνπ 

Βφινπ. Καηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Βφινπ, ηνλ 

Ηαλνπάξην  ηνπ 2004, απνθαιχθζεθε έλαο αθέξαηνο κπθελατθφο ζνισηφο ηάθνο.  Ο 

ηάθνο είρε θαηαζθεπαζζεί ζε έλα ιεπηφ ζηξψκα θαηνίθεζεο ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο 

πεξηφδνπ ζε αινπβηαθέο επηρψζεηο ηνπ πνηακνχ Ξεξηά.  Ο ηάθνο απνηειείηαη απφ ηε 

ζφιν ε νπνία είλαη ρηηζκέλε κε κηθξέο αζβεζηνιηζηθέο πέηξεο θαηά ην εθθνξηθφ 

                                                
100 Μπάηδηνπ-Δπζηαζίνπ,  1999 
101 Αδξχκε-ηζκάλε - Αιεμάλδξνπ  2009, 133-144.  
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ζχζηεκα θαη δηακνξθψλεηαη ειαθξψο θπςεινεηδψο. Έρεη δηάκεηξν 6,70κ. θαη χςνο 

ηεο είλαη 6,40κ.  Απφ ην ζηφκην κήθνπο 3,85κ. πιάηνπο 1,50κ. θαη απφ ηνλ δξφκν, 

πνπ εξεπλήζεθε ζε κήθνο 8κ. ιφγσ ηεο κε απαιινηξίσζεο άιιεο έθηαζεο.  Μέζα 

ζηνλ ηάθν βξέζεθαλ νζηά 7 λεθξψλ ηα νπνία καδί κε ηα θηεξίζκαηα ηνπο, εθηέζεθαλ 

ζε ππξά. Σα ππνιείκκαηα ηεο ππξάο, ησλ νζηψλ θαη ησλ θηεξηζκάησλ, ζαξψζεθαλ 

αδηαθξίησο κέζα ζε ηξείο ιαθθνεηδήο ηάθνπο πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ζφινπ, νη νπνίνη ζθεπάζηεθαλ κε ηηο θαιππηήξηεο πιάθεο θαη ελ ζπλερεία 

ζθξαγίζηεθαλ κε άξγηιν. Όηη απέκεηλε ηνπνζεηήζεθε ζε αβαζείο πεξηκεηξηθνχο 

ιάθθνπο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζνρή, ελψ κέξνο ηνπ πιηθνχ απηνχ δηαζθνξπίζηεθε ζε 

φιν ην δάπεδν  ηεο ζφινπ. Δκθαλή ίρλε ππξάο δηαηεξνχληαη ζηηο παξεηέο ηεο ζφινπ, 

θπξίσο θνληά ζην ζηφκην ηνπ ηάθνπ, θαη δείρλνπλ φηη ε ππξά έιαβε ρψξα εληφο ηνπ 

ηάθνπ θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Με βάζε ηελ θεξακηθή ν ζνισηφο ηάθνο 

ζηε ζέζε Καδαλάθη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ αξρή ηεο Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗΑ1 έσο 

ην ηέινο ηεο ΗΗΗΑ2.   

Σν αλζξσπνινγηθφ νζηενινγηθφ πιηθφ απφ ηνλ κπθελατθφ ηάθν ζηελ ζέζε 

Καδαλάθη Βφινπ κειεηήζεθε θαη αλαθνηλψζεθε ζην ίδην ζπλέδξην απφ ηελ 

παιαηναλζξσπνιφγν Α. Παπαζαλαζίνπ
102

. Καλέλαο ζθειεηφο δελ ζψδεηαη αθέξαηνο ή 

αξζξσκέλνο ζε αλαηνκηθή ζέζε. Δθηφο απφ ην ζξπκκαηηζκφ ησλ νζηψλ, 

εληππσζηαθή είλαη θαη ε δηαζπνξά ησλ νζηψλ ηνπ ηδίνπ αηφκνπ ζε φιε ηελ έθηαζε 

ηνπ ηάθνπ. Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ ηα νζηά είλαη απνηέιεζκα θαχζεο. 

Σφζν ην ρξψκα φζν θαη ε πθή ησλ νζηψλ πνπ έρεη κείλεη ζρεδφλ αλαιινίσηε, 

ππνδειψλνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα νζηά ππέζηεζαλ θαχζε ζε ζεξκνθξαζία 200 κε 

400 βαζκψλ Κειζίνπ, κηθξήο δηάξθεηαο, πηζαλφηαηα κε ζρεηηθή έιιεηςε νμπγφλνπ, 

ελψ ε απνπζία κηθξνξσγκψλ ππνδειψλεη φηη ε ζάξθα πνπ πεξηέβαιε ηα νζηά είρε 

απνζπληεζεί πξηλ απηά θανχλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θαχζεο νλνκάδεηαη θαη 

θάπληζκα. Ζ εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ηα αλεζθακκέλα ζθειεηηθά θαηάινηπα είλαη ελλέα εθ ησλ νπνίσλ νη έμη είλαη ελήιηθνη 

θαη ηξεηο αλήιηθνη, θάησ ησλ 18 εηψλ. Ο κέζνο φξνο χςνπο γηα ηνπο άλδξεο είλαη 1.72 

κ. θαη γηα ηηο γπλαίθεο 1.59κ. πνπ ζπκθσλεί κε ηα δεκνζηεπκέλα κεγέζε γηα ηελ 

πεξίνδν απηή.   

                                                
102 Παπαζαλαζίνπ  2009, 151-161. 
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Ζ B. Eder
103

 κε αθνξκή ηε κειέηε ηεο ε νπνία αθνξά ζηηο ζθξαγίδεο θαη ηα 

ζθξαγίζκαηα ηεο λφηηαο Διιάδαο θαζψο θαη ηεο δπηηθήο, θεληξηθήο θαη βφξεηαο 

Διιάδαο κέρξη θαη ηνλ Όιπκπν, ζε αλαθνίλσζή ηεο ζην 2
ν
 ΑΔΘΔ έζημε ην ζέκα ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ. Ζ Θεζζαιία δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ. Ζ B. Eder είλαη απφ ηνπο ιίγνπο εξεπλεηέο 

πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη  ην θελφ ζηε δπηηθή Θεζζαιία αληαλαθιά πεξηζζφηεξν ην 

επίπεδν ηεο έξεπλαο, θαη φηη νη κειινληηθέο αξραηνινγηθέο έξεπλεο πνιχ πηζαλφλ λα 

μεπεξάζνπλ απηφ ην εκπφδην θαη λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ. Ζ θαηαλνκή ησλ 

ζθξαγίδσλ είλαη κία έλδεημε ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ζηελ νπνία αζθείηαη πνιηηηθφο θαη 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο απφ ην κπθελατθφ αλαθηνξηθφ ζχζηεκα.  Κάλνληαο εθηελή 

αλαθνξά ζηα θαηάινηπα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο ΤΔΥ  ηεο δπηηθήο, θεληξηθήο θαη 

βφξεηαο Διιάδαο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε εθείλνλ ηεο λφηηαο Διιάδαο γηα 

λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο. Απηφ ην κνληέιν απαηηεί δπλακηθέο θαη εληαηηθέο αληαιιαγέο αλάκεζα 

ζηνπο δχν ηνκείο θαη κπνξεί λα πξνβεί ρξήζηκν ζηελ πεξηγξαθή ησλ ακθίπιεπξσλ 

πνιηηηθφ-θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Παξφιν πνπ ε ζρέζε ηνπο είλαη 

αζχκκεηξε, ην έλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην άιιν θαη θαλέλα απφ ηα 

δχν δελ ζα ππήξρε αλ δελ ππήξρε ην άιιν. Ζ πεξηθέξεηα δελ έρεη δηνηθεηηθή δχλακε 

θαη νη ηνπηθνί άξρνληεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή δήηεζε γηα ηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη θαη παξέρνληαη απφ ην θέληξν.  Οη αλνκνηφηεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

ζρέζε κε ηε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ, θαζψο θαη ε πνηθηιία ησλ 

θηεξηζκάησλ  επηβεβαηψλνπλ ηηο αληζφηεηεο σο πξνο ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Όιεο 

απηέο νη δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη ν αληηθαηνπηξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ θαη 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κηαο αξθεηά  έληνλεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο. Παξά ηα 

πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηε δπηηθή θαη ηε βφξεηα Θεζζαιία, ε θαηαλνκή ησλ 

ζνισηψλ θαη ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ηεθκεξηψλεη φηη ε Θεζζαιία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνηιάδαο  ηνπ Πελεηνχ είρε  ελζσκαησζεί ζην 

πνιηηηζηηθφ δίθηπν ηεο λφηηαο Διιάδαο θαη ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσληθφ-

πνιηηηθά  απφ ηε  Μαθεδνλία. Απηφ ην  κείγκα  δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

παξαδφζεσλ νδεγεί ζηελ ππφζεζε  φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε κία νξηαθή δψλε 

απηή ζα βξηζθφηαλ κεηαμχ ησλ βνξείσλ  πεδηάδσλ ηεο Θεζζαιίαο θαη ηελ θνηιάδα 

ηνπ Αιηάθκνλα. Ζ Πηεξία θαη ε νξνζεηξά ησλ Υαζίσλ ζρεκαηίδνπλ έλα ηεξάζηην 

                                                
103 Eder 2009, 113-131. 
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γεσγξαθηθφ εκπφδην κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ρσξίο φκσο  λα εκπνδίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ.  Σα 

γεσγξαθηθά εκπφδηα ρσξίδνπλ  νπζηαζηηθά ην άθξσο ζηξσκαηνπνηεκέλν πνιηηηθν-

νηθνλνκηθν -θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ απφ ηηο  κηθξήο θιίκαθαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσλίεο ηεο ΤΔΥ ηεο Μαθεδνλίαο. Σελ παξνπζία ησλ 

ζθξαγηδφιηζσλ ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Διιάδα ε Eder  ηε ζεσξεί ζαλ κία έθθξαζε 

ηνπ πνιηηηθφ-νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ κπθελατθψλ αλαθηφξσλ. Οη δε 

ζθξαγίδεο πνπ βξέζεθαλ ζηνπο θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

απνηεινχλ απφδεημε φηη ε πεξηνρή ηνπ Οιχκπνπ ήηαλ ην βφξεην άθξν ηνπ ιεγφκελνπ 

κπθελατθνχ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

σμπεράζμαηα- επιλογικές ζκέυεις 

Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κηα αλαδξνκή ζηελ έξεπλα απφ ηνλ 19ν αη έσο 

θαη ζήκεξα πνπ αθνξά ζηε Θεζζαιία θαηά ηελ ΤΔΥ. Απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη 

έρνπλ αλαθεξζεί φιεο νη δεκνζηεχζεηο
104

.  Έγηλε επίζεο κία επηινγή ησλ άξζξσλ θαη 

ησλ αλαθνηλψζεσλ φζνλ αθνξά ζηνπο ηξεηο πζηεξνειιαδηθνχο νηθηζκνχο ηνπ κπρνχ 

ηνπ θφιπνπ ηνπ Παγαζεηηθνχ, ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξγαζίεο απηέο 

δελ πξνζζέηνπλ θάηη ζηηο γλψζεηο καο, δηφηη πξφθεηηαη είηε γηα πεξηιήςεηο είηε γηα 

επαλαιήςεηο ησλ αλαθεξφκελσλ δεκνζηεχζεσλ.  

Απηφ πνπ γίλεηαη μεθάζαξν απφ ην ηζηνξηθφ ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζηελ 

ΤΔΥ ζηελ Θεζζαιία είλαη ε κε νξγαλσκέλε έξεπλα. ηελ Θεζζαιία δελ ππήξμαλ 

πνηέ κεγάια, θαιά νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Οη αλαζθαθηθέο έξεπλεο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ζπλέπεηα ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ θαη έγηλαλ ππφ ηελ 

επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. Δθηφο απφ ηηο αλαζθαθέο ζηνπο νηθηζκνχο 

ηνπ Γηκελίνπ θαη ησλ Πεπθαθίσλ, νη ππφινηπνη νηθηζκνί ή λεθξνπφιεηο αθέζεθαλ 

ζηελ ηχρε ηνπο θαη αθνινχζεζαλ ηε κνίξα φισλ ησλ ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ. Ζ 

δηεμαγσγή ησλ αλαζθαθηθψλ εξεπλψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο ΤΔΥ απφ αξραηνιφγνπο κε 

εηδηθεπκέλνπο ζε απηή ηελ επνρή, ιφγσ ηνπ κε  δηαρσξηζκνχ ησλ Δθνξεηψλ ζε 

Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ζε Δθνξείεο Κιαζηθψλ αξραηνηήησλ, 

ζπλεπάγεηαη ηελ ειιηπή δεκνζίεπζή ηνπο.  

                                                
104

 Π.ρ. Avila, A. J , Das Kuppelgrab von Volos-Kapakli,  Prähist. Zeitschr. 58, 1983, 15–60, θαζψο 

θαη φια ηα άξζξα θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Αδξχκε πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφνδν ησλ αλαζθαθηθψλ 

εξεπλψλ ζην Γηκήλη, ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο Δι. Φξνχζνπ γχξσ απφ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

ρξνλνιφγεζε ησλ αλαζθαθψλ ηνπ Νένπ Μνλαζηεξίνπ..  
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ίγνπξα δελ πέξαζε απαξαηήξεηε ε εκκνλή ησλ αξραηνιφγσλ κε ηα νκεξηθά 

έπε. Απφ ηνλ Υξ. Σζνχληα ζηνλ Γ. Ρ. Θενράξε θαη κέρξη ηηο κέξεο καο ν « λεψλ  

θαηάινγνο» έγηλε ζεκείν αλαθνξάο φζνλ αθνξά ζηε κπθελατθή ηνπνγξαθία ζηε 

Θεζζαιία. Όηαλ ρχλεηαη κειάλε θαη ηξνθνδνηνχληαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ 

αθξηβή ζέζε ηεο Ησιθνχ, εάλ εθείλε είλαη ζην Γηκήλη ή ζηα Παιηά (Βφινο)
105

 γίλεηαη 

ακέζσο θαηαλνεηφ φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αξραηνινγηθή έξεπλα δελ δηέπεηαη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ, αιιά παξακέλεη πηζηή ζηηο αξρέο ηεο 

Πνιηηηζκηθήο- Ηζηνξηθήο Αξραηνινγίαο.   Σν «πσο» θαη ην «γηαηί» δελ έρνπλ λφεκα, 

αληίζεηα ππεξηζρχεη ην «ηη;», ην «πνχ;» θαη ην «πφηε;». Απηφο ν ηξφπνο εξκελείαο 

φκσο νδεγεί ζε κνλφδξνκν. Γείρλεη αδπλακία φζνλ αθνξά ζηελ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα θάζε παξαιιειφγξακκν 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ θηίξην, ην νπνίν έξρεηαη ζην θσο ζε έλαλ νηθηζκφ ηεο ΤΔΥ, δελ 

είλαη απαξαίηεηα αλάθηνξν. Ζ αζπλείδεηε πνιιέο θνξέο επίδξαζε ηεο 

θαηλνκελνινγίαο επηδηψθνληαο  λα εμαγάγεη ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ νληφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θάζε κειεηεηή έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηηο δχν ζεκειηψδεο αληηζέζεηο ηεο θιαζηθήο ειιεληθήο ζθέςεο: ην 

«είλαη θαη θαίλεζζαη» θαη ην «αιήζεηα θαη δφμα».  

πγθεθαιαηψλνληαο παίξλσ ην ζάξξνο λα παξαθξάζσ ηνλ  Κ. Καζηνξηάδε
106

, 

ηνλίδνληαο γηα αθφκε κία θνξά φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

δπηηθήο Θεζζαιίαο «ε εζθαικέλε αληίιεςε νθείιεηαη ζε ιάζνο εξκελεία  ησλ 

αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ» θαη λα αλαξσηεζψ κήπσο είλαη θαηξφο λα ζηακαηήζνπκε 

λα αλαπαξάγνπκε ζεσξίεο θαη λα αλαξσηεζνχκε ζνβαξά κήπσο ε ζπληπρία έθεξε ηε 

Θεζζαιία ζηα φξηα ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ; 
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