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Η Λάριζα καηά ηην Ύζηερη Εποτή Χαλκού

 

 

Μαξία Βατνπνύινπ 

 

Ζ πόιε ηεο Λάξηζαο βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή ζεζζαιηθή πεδηάδα θαη 

δηαζρίδεηαη από ηνλ Πελεηό πνηακό.
1
 Πξόθεηηαη γηα κηα επίπεδε πόιε κε κνλαδηθό 

θπζηθό έμαξκα εθείλν ηνπ ιόθνπ «Φξνύξην» ύςνπο 25κ. Ο ιόθνο ζεσξείηαη όηη είλαη 

ηερλεηόο θαη δεκηνπξγήζεθε από ηηο επηρώζεηο ησλ επάιιεισλ ζηξσκάησλ 

θαηνίθεζεο (εηθ.1, αξ.1). Ζ νλνκαζία «Λάξηζα» ζεσξείηαη πξνειιεληθήο πξνέιεπζεο 

θαη ζεκαίλεη ιίζηλε αθξόπνιε. ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο νλνκαζίαο ηεο πόιεο 

ππνζηεξίρζεθε όηη απηή δόζεθε θαη' επθεκηζκόλ, ιόγσ ηνπ όηη ν ρακειόο ιόθνο ηνπ 

Φξνπξίνπ δελ ηαηξηάδεη ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο Λάξηζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ 

έρνπλ γίλεη έξεπλεο όζνλ αθνξά ζηε ζύζηαζε θαη ζηελ παιαηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ 

ζηξσκάησλ ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο. Αθόκε θαη ε επηθξαηνύζα άπνςε όηη ν ιόθνο 

«Φξνύξην» είλαη ηερλεηόο δελ έρεη απνδεηρζεί. Οπόηε ε νπνηαδήπνηε κε επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε ζεσξία όζνλ αθνξά ζην ύςνο ηνπ ιόθνπ θαηά ηελ Ύζηεξε Δπνρή 

Υαιθνύ δύζθνια κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή. Μπνξνύλ κόλν λα γίλνπλ ππνζέζεηο κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε αξραηνινγηθή έξεπλα.  Σα αξραηνινγηθά ζηξώκαηα ζηελ 

πόιε ηεο Λάξηζαο, εθηόο ηνπ ιόθνπ «Φξνύξην», αθόκε θαη εθείλα ηεο βπδαληηλήο 

επνρήο, εληνπίδνληαη πνιιέο θνξέο κέρξη θαη ζε βάζνο 4κ. Αμίδεη, επίζεο, λα ιάβνπκε 

ππόςε καο ηηο ηζνπεδώζεηο ζηνλ ιόθν «Φξνύξην», νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο 

εθζθαθέο γηα ηηο ζεκειηώζεηο ησλ θηηξίσλ ηόζν θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο (λαόο 

ηεο Πνιηάδαο Αζελάο), όζν θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή (Α΄ αξραίν ζέαηξν), όπσο 

επίζεο θαη εθείλεο γηα ηα θηίξηα ησλ βπδαληηλώλ θαη κεηαβπδαληηλώλ ρξόλσλ. Σα δύν 

                                                           
 Oθείισ επραξηζηίεο ζηνλ πξώελ Γηεπζπληή ηεο ΗΔ’ ΔΠΚΑ θαη αλαζθαθέα ηνπ νηθνπέδνπ Φαληάλα 

Αζαλάζην Σδηαθάιηα, ν νπνίνο κνπ παξαρώξεζε ηελ άδεηα δεκνζίεπζεο ηεο θεξακηθήο θαζώο θαη ζηε 

ζπλάδειθν Διηζάβεη Εήινπ γηα ηα ζρέδηα ησλ αγγείσλ. ηε κειέηε ηεο θεξακηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα παξαθάησ: P.A. Mountjoy, Mycenaean Decorated Pottery: A Guide to Identification, SIMA 72, 

Göteborg 1986, eadem, Regional Mycenaean  Pottery, ABSA 85, 1990, 245-270. 
1
 Απγςποδίνηρ, δινήηρ καηά ηον Όμηπο. ύκθσλα κε ηε κπζνινγία ήηαλ γηνο ηνπ Ωθεαλνύ θαη ηεο 

Σηζύνο θαη παηέξαο ηεο λύκθεο Γάθλεο, ηέξεηαο ηεο Μεηέξαο Γεο. Ο Πελεηόο ήηαλ επίζεο ν παηέξαο 

ηνπ βαζηιηά ησλ Λαπηζώλ,  Τςέα. 
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πξναλαθεξόκελα δεδνκέλα νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα  όηη ππάξρνπλ απμνκεηώζεηο 

όζνλ αθνξά ζην ύςνο θαη ζην πάρνο ησλ επηρώζεσλ ηνπ ιόθνπ 

«Φξνύξην».                      

Σα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα γηα ηελ ύπαξμε νηθηζκνύ θαηά ηελ Ύζηεξε 

Δπνρή Υαιθνύ ζηε Λάξηζα είλαη ειάρηζηα. Ζ δπζθνιία ηεο έξεπλαο  έγθεηηαη ζην όηη 

ζην ρώξν όπνπ είλαη θηηζκέλε ε ζύγρξνλε πόιε έρεη δηαπηζησζεί δηαρξνληθή 

θαηνίθεζε. ην ιόθν ηνπ Φξνπξίνπ, όπνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη ην θέληξν ηνπ 

κπθελατθνύ νηθηζκνύ, ιόγσ ηνπ όηη έρνπλ βξεζεί αξθεηέο θνξέο ζηξώκαηα ηεο 

Ύζηεξεο Δπνρήο Υαιθνύ, έρνπλ απνθαιπθζεί ζεκαληηθά κλεκεία ύζηεξσλ επνρώλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Α΄ αξραίν ζέαηξν, ζηε λόηηα πιαγηά ηνπ ιόθνπ ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ειιεληζηηθή επνρή, ηηο δύν παιαηνρξηζηηαληθέο βαζηιηθέο, νη 

νπνίεο ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 6
ν
 αη. κ.Υ. θαη ηέινο ην κπεδεζηέλη, ηελ νζσκαληθή 

αγνξά ηνπ 15
νπ

 αη., ζηελ ηνηρνπνηία ηεο νπνίαο είλαη εκθαλή ηα πιηθά δνκήο ζε 

δεύηεξε ρξήζε, πξνεξρόκελα από αξραία θηίζκαηα θαη λανύο. 

Ο Απ. Αξβαληηόπνπινο
2
 αλαθέξεη όηη ζην ρώξν ηνπ Φξνπξίνπ αλνίρζεθε 

«Φπέαπ ειρ βάθορ 20 μέηπων, από ηα οποία ηα 18 ανήκοςν ζε πποϊζηοπικά ζηπώμαηα, 

από ηηρ νεολιθικήρ έωρ και ηηρ γεωμεηπικήρ πεπιόδος ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 

μςκηναϊκήρ». Σν 1966 ν Γ. Θενράξεο
3
 αλαθέξεη όηη εμέηαζε «αδιαηάπακηη επίσωζη 

ηηρ Υζηεποελλαδικήρ πεπιόδος όπιζθεν ηος νοζοκομείος ηηρ Λάπιζαρ, καηά ηην δεξιάν  

όσθην ηος Πηνειού». Σν 1971 ν Γήκνο Λαξηζαίσλ άξρηζε εξγαζίεο γηα ηελ 

δηακόξθσζε ηεο δπηηθήο παξεηάο ηνπ ιόθνπ. Με αθνξκή ηελ εύξεζε ελόο 

θηβσηηόζρεκνπ κεζνειιαδηθνύ ηάθνπ θαη κε ηελ  επθαηξία ηεο δηάλνημεο από ηνλ 

Γήκν βαζηάο ηνκήο, ν ηόηε Έθνξνο Αξραηνηήησλ ηεο ΗΔ΄ Δ.Π.Κ.Α., Κ. Γαιιήο
4
 

πξαγκαηνπνίεζε κηθξή ζηξσκαηνγξαθηθή έξεπλα. Λόγσ ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

ηεο όιεο δηακόξθσζεο αλνίρηεθαλ δύν ζηξσκαηνγξαθηθέο ηνκέο. Σα ζηξώκαηα ηεο 

ηνκήο Β, ηνπιάρηζηνλ από ην 1
ν
 έσο ην 3

ν
  ήηαλ δηαηαξαγκέλα.  Βξέζεθαλ όζηξαθα 

ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη ζηελ θιαζηθή επνρή αλακηγκέλα κε όζηξαθα ηεο 

                                                           
2
 Α. Αξβαληηόπνπινο, ΠAE 1910, 174. 

3 
Γ.Ρ. Θενράξεο, Α.Δ. 21 (1966), Υξνληθά, 254. 

4
 Κ. Γαιιήο,  Α.Δ. 26 (1971), Υξνληθά, 301-303. 
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Τζηεξνειιαδηθήο πεξηόδνπ θαζώο θαη κε άιια πξσηκόηεξσλ θάζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνύ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1977 ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιόθνπ, ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ Γαξηβάιδε θαη Γήκεηξαο  (νηθόπεδν Φαληάλα)
5
 (εηθ. 1, αξ. 5-6), εξεπλήζεθε 

ηνκή βάζνπο άλσ ησλ 10κ.  Γηεξεπλήζεθαλ επάιιειεο θάζεηο θαηνίθεζεο νη νπνίεο 

αξρίδνπλ από ηελ πξσηνειιαδηθή πεξίνδν θαη θζάλνπλ κέρξη θαη ηα ύζηεξα 

βπδαληηλά ρξόληα. ε βάζνο 4,50 έσο 4,70κ εληνπίζζεθε δηάζπαξηε θεξακηθή ηεο 

Τζηεξνειιαδηθήο πεξηόδνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη από κε ζηξσκαηνγξαθεκέλεο 

επηρώζεηο. Σα πεξηζζόηεξα πζηεξνειιαδηθά όζηξαθα ήξζαλ ζην θσο θαηά ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ παξεηώλ ελόο θπθιηθνύ νηθνδνκήκαηνο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη, 

ζύκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, ζηελ γεσκεηξηθή επνρή θαη απνθαιύθζεθε ζε βάζνο 

4,50κ. Δηδηθόηεξα ε πζηεξνειιαδηθή θεξακηθή επηθεληξώλεηαη ζην ρώξν αλάκεζα ζε 

θηίξηα ηεο ειιεληζηηθήο θαη θιαζηθήο πεξηόδνπ θαη ην θπθιηθό νηθνδόκεκα ησλ 

γεσκεηξηθώλ ρξόλσλ. 

 

Κεξακηθή 

Α. Όζηξαθα ηα νπνία βξέζεθαλ ζε βάζνο 4,52κ, λόηηα ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ 

ηνίρνπ δ.ε., ν νπνίνο αλήθεη ζε θηίξην ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ. 

1.  ΜΛ 77/33 (εηθ. 2): Σκήκα ρείινπο θαη ζώκαηνο θπάζνπ. 

Πειόο : αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell :7.5 YR 6/4), πάρνο: 0.007κ. 

Γηαθόζκεζε: ζπλερήο πινρκόο (FM 48). 

    Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ2
6
. 

2.   ΜΛ 77/41 (εηθ. 2) Όζηξαθα ζηάκλνπ ή ακθνξέα (FS 58). 

    Πειόο: αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell: 7.5 YR 6/3), επίρξηζκα: αλνηθηό   

    θαζηαλό (Munsell: 7.5YR 6/4). 

    Γηαθόζκεζε: πιαηηά θπκαηνεηδήο γξακκή (FM 53) 

    Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ (ύζηεξε) 

3.  ΜΛ 77/42  (εηθ. 2) Σκήκα ώκνπ ςεπδόζηνκνπ ακθνξέα. 

                                                           
5
 Α. Σδηαθάιηαο, Α.Δ. 35 (1980), Υξνληθά, 287-288. 

6
 Mountjoy 1990, fig 13. (Αηηηθή), Stubbings 1947,  pl. 9.9, 9.11,  Benzi 1975,  181.65 fig. 13. 
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    Πειόο: θαζηαλόο (Munsell: 7.5 YR 5/4), επίρξηζκα: θαζηαλό (Munsell:    

    7.5YR 5/3), πάρνο: 0.0052κ. 

   Γηαθόζκεζε: νκόθεληξα εκηθύθιηα. (FM 43). 

   Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ (ύζηεξε). 

4.  ΜΛ 77/43 (εηθ. 2)  Υείινο ζθύθνπ.   

Πειόο: πνξηνθαιόρξνπο (Munsell: 5YR 6/8), επίρξηζκα: αλνηθηό θαζηαλό   

    (Munsell: 10YR 7/4), πάρνο: 0.0051κ.   

    Γηαθόζκεζε: δηπιή θπκαηνεηδήο ιεπηή γξακκή. (FM 53) 

   Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ (ύζηεξε) 

 

5.   ΜΛ 77/44 (εηθ. 2)  Όζηξαθα. 

Πειόο : Αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell: 10YR 7/3), πάρνο : 0.003κ 

Γηαθόζκεζε: θάζεηεο γξακκέο ζε νκάδεο. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ 

6.  ΜΛ 77/45 (εηθ. 2) Όζηξαθν ζθύθνπ. 

Πειόο: Αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell :10YR 7/4), εζσηεξηθά θέξεη επίρξηζκα 

ρξώκαηνο καύξνπ (Munsell: 2.5 Y  2.5/1), πάρνο 0.004κ 

Γηαθόζκεζε: Δζσηεξηθά είλαη νιόβαθν, εμσηεξηθά : πηελό (FM 7) θαη νκάδεο ιεπηώλ 

γξακκώλ. 

Υξνλνιόγεζε:  ΤΔ ΗΗΗΓ (κέζε)   

Β. Όζηξαθα ηα νπνία βξέζεθαλ ζε βάζνο 4,50κ θαηά ηνλ θαζαξηζκό ησλ        

παξεηώλ ηνπ θπθιηθνύ θηίζκαηνο. 

1.  ΜΛ77/47 (εηθ. 3) Όζηξαθν ζθύθνπ. 

    Πειόο: αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell:7.5 YR 6/4), πάρνο: 0,050κ. 

   Γηαθόζκεζε: θπκαηνεηδήο γξακκή (FM 53). 

  Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ (ύζηεξε). 

2.  ΜΛ77/49 έως ΜΛ77/53. (εηθ. 3) πλαλήθνληα όζηξαθα ςεπδόζηνκνπ 

ακθνξέα.   

Πειόο : αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell :7.5 YR 6/4), πάρνο: 0.053κ.  
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Γηαθόζκεζε: θπκαηνεηδήο θάζεηε γξακκή ζε ζπλδπαζκό κε θπκαηνεηδή νξηδόληηα 

γξακκή (FM 53). 

    Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ (ύζηεξε) 

Γ. Όζηξαθα πνπ βξέζεθαλ ζε βάζνο από 4.50κ. έσο θαη 5κ. θαηά ηελ απνρσκάησζε 

ζην ΝΓ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ, βόξεηα ηνπ θπθιηθνύ θηίζκαηνο θαη αλαηνιηθά ηνπ 

ηνίρνπ ΛΜ. Ο ηνίρνο ΛΜ αλήθεη ζε θηίξην ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ. 

Απνθαιύθζεθε δε ζε βάζνο 2κ. έσο 2,90κ., πάλσ από θηίξην ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ. 

1.   ΜΛ 77/35 (εηθ. 4): Όζηξαθν. 

     Πειόο: Πνξηνθαιόρξνπο (Munsell: 2,5YR 6/8). Δζσηεξηθά θέξεη ζθνύξν      

     επίρξηζκα (Munsell: 2,5Y 2.5/1).  Πάρνο: 0.0056κ.  

     Γηάθνζκνο: Φέξεη κεηώπε κε θεληξηθό ηξίγιπθν από νξηδόληηεο   

     θπκαηνεηδείο γξακκέο. (FM 75)  

     Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΒ1 

2.    ΜΛ77/38α & ΜΛ77/38β
7
  (εηθ. 4) πλαλήθνληα όζηξαθα.  

      Πειόο: ξνδόρξνπο (Munsell: 7.5YR 7/4), επίρξηζκα: θηηξηλσπό 

      (Munsell: 2.5Y 8/2), πάρνο: 0.0051κ 

      Γηαθόζκεζε: ζπείξεο κε αλαδηπινύκελν ζηέιερνο  (FM 49) 

      Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ1:2 

3.  ΜΛ 77/39 (εηθ. 4) Όζηξαθν. 

    Πειόο: ξνδόρξνπο (Munsell: 5YR 6/4), επίρξηζκα: θηηξηλσπό (Munsell:   

    10YR 6/4), πάρνο: 0.004κ. 

    Γηαθόζκεζε: Φέξεη κεηώπε κε θνιηδσηά ηξίγσλα (FM 42), θπκαηνεηδή γξακκή  

    (FM 53) θαζώο θαη νκόθεληξα ηόμα  (FM 43)  

    Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ. 

4.  ΜΛ 77/40 (εηθ. 4) Όζηξαθν. 

    Πειόο: ξνδόρξνπο (Munsell: 5YR 6/4), επίρξηζκα: θηηξηλσπό (Munsell:     

    10YR 6/4), πάρνο: 0.006κ.  

                                                           
7
 Α. Μπάηδηνπ –Δπζηαζίνπ,  Α.Δ. 40 (1985), Υξνληθά, πίλ. 16β (ηάθνο 49). 
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    Γηαθόζκεζε: θπκαηνεηδήο πιαηηά γξακκή(FM 53).  

    Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΓ 

Όζνλ αθνξά γεληθά ζην ιόθν ηνπ Φξνπξίνπ, παξ’ όηη ηα επξήκαηα είλαη 

ειάρηζηα θαη ηα ζηξώκαηα δηαηαξαγκέλα ζα κπνξνύζακε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ 

αλζξώπηλε παξνπζία από ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ1 πεξίνδν έσο θαη ηελ ΤΔΗΗΗΓ
8
. Απηό 

απνδεηθλύεηαη από ηελ θεξακηθή, ε νπνία ζηελ πιεηνλόηεηα ηεο ρξνλνινγείηαη ζηελ 

ΤΔΗΗΗΓ, αιιά ζπγρξόλσο ζην ίδην βάζνο δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε  θεξακηθήο, ε νπνία 

ρξνλνινγείηαη θαηά ηηο  ΤΔ ΗΗΗ Α1, ΤΔΗΗΗΑ2 θαη ΤΔΗΗΗΒ1 πεξηόδνπο. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1997 κε αθνξκή ηηο εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηεο θεληξηθήο 

πιαηείαο ηεο Λάξηζαο (εηθ. 1, αξ. 2) δηελεξγήζεθαλ ζσζηηθέο αλαζθαθέο από ηελ ΗΔ΄ 

ΔΠΚΑ. ε βάζνο 4κ. πεξίπνπ από ηελ επηθάλεηα ηεο πιαηείαο θαη θάησ από 

ζηξώκαηα ηεο Ρσκατθήο θαη ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ απνθαιύθζεθαλ 

αξρηηεθηνληθά ιείςαλα ηεο Τζηεξνειιαδηθήο πεξηόδνπ θαζώο θαη ειάρηζηε 

ραξαθηεξηζηηθή θεξακηθή. 

Σα ππόινηπα επξήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ Τζηεξνειιαδηθή πεξίνδν ηεο 

πόιεο ηεο Λάξηζαο πξνέξρνληαη είηε από παξαδόζεηο είηε από ηπραία επξήκαηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθζθαπηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ. 

Οδός Ηθαίζηοσ (εηθ.1, αξ. 7) 

 Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1995 έγηλαλ εξγαζίεο γηα ηελ απνρέηεπζε ζηελ νδό  

Ζθαίζηνπ. Οη θύιαθεο αξραηνηήησλ, νη νπνίνη επέβιεπαλ ηηο εξγαζίεο, 

πεξηζπλέιεμαλ έλα αξηόζρεκν αιάβαζηξν, ην νπνίν πηζαλώο πξνέξρεηαη από ηάθν. 

ΜΛ 1995/352   (εηθ. 5) Αξηόζρεκν  αιάβαζηξν (FS 83)  

Ύςνο: 11,9 εθ., δηάκεηξνο ζηνκίνπ: 8,9 εθ., δηάκεηξνο βάζεο: 14,1 εθ., κέγηζηε 

δηάκεηξνο: 16,2 εθ. 

Πειόο: αλνηθηόο θαζηαλόο (Munsell: 10YR 7/4), επίρξηζκα: αλνηθηό θαζηαλό 

(Munsell: 10YR 7/4). 

Λαηκόο θνληόο, ρείινο κηθξό επηθιηλέο, ηξείο νξηδόληηεο ιαβέο θπθιηθήο δηαηνκήο. 
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 Ο ιόθνο «Φξνύξην» θαηνηθείηαη ζπλερώο από ηε Μέζε Δπνρή Υαιθνύ έσο θαη ζήκεξα. Ζ έιιεηςε 

αξρηηεθηνληθώλ ιεηςάλσλ αληηπξνζσπεπηηθώλ θάζε επνρήο είλαη αλακελόκελε.  
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Γηαθόζκεζε: ν ιαηκόο θαη νη ιαβέο είλαη νιόβαθα. Σν ρείινο θέξεη εμεξεκέλεο 

ηαηλίεο, ην ζώκα θνζκείηαη κε βξαρώδεο κνηίβν (FM 32), ην νπνίν ζπλδπάδεηαη κε 

ελάιιεια γξακκίδηα. Σε βάζε θνζκνύλ έμη νκόθεληξνη θύθινη. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ III A2-Β. 

 

Οδός Παρθενώνος
9
 (εηθ.1, αξ. 8) 

Από ηελ νδό Παξζελώλνο ν θύιαθαο αξραηνηήησλ ηεο 7
εο

 Δ.Β.Α. Γ. 

Γόθαιεο,  παξέδσζε ζηελ ΗΔ’ ΔΠΚΑ  ηέζζεξα αγγεία, ηα νπνία βξέζεθαλ αθέξαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα εθζθαθήο γηα ηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθίαο. ύκθσλα κε πξνθνξηθή 

καξηπξία ηνπ δελ βξέζεθαλ νύηε ηνίρνη θηηξίνπ νύηε ηαθέο. Ζ ππόζεζε όηη κπνξεί λα  

αλήθνπλ ζε κπάδα πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην νηθόπεδν παιαηόηεξα, δελ είλαη εθηθηό λα 

ηεθκεξησζεί, δηόηη θαη ηα ηέζζεξα αγγεία είλαη ζρεδόλ αλέπαθα. Όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε ν Γ. Θενράξεο εληόπηζε  Τζηεξνειιαδηθό ζηξώκα πιεζίνλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Λόγσ ηνπ όηη ηα ηέζζεξα αγγεία βξέζεθαλ αθέξαηα καο επηηξέπεη λα 

πηζηεύνπκε όηη πξνέξρνληαη από ηαθέο. 

ΜΛ 2001/16  (εηθ. 6)  Άσην ζθαηξηθό αγγείν.  

Ύςνο: 0,084κ., δηάκεηξνο ζηνκίνπ: 0,045κ., δηάκεηξνο βάζεο: 0,038κ., κέγηζηε 

δηάκεηξνο: 0,092κ.  

Πειόο: ξνδόρξνπο θαζηαλόο (Munsell: 5YR 6/4).  

ώκα ειαθξά πηεζκέλν ζθαηξηθό, ιαηκόο ζηελόο θαη βάζε επίπεδε.  Καηαηάζζεηαη 

γεληθά ζηνλ ηύπν FS 77 ηνπ Furumark. 

Γηαθόζκεζε: ηαηλίεο ζηνλ ώκν θαη ηε βάζε. Γελ θέξεη ζηίγκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαθόζκεζεο ηνπ άσηνπ ζθαηξηθνύ θιεηζηνύ αγγείνπ. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ1. 

 

ΜΛ 2001/17 (εηθ. 7 ) Σξίσην θπιηλδξηθό αξηόζρεκν αιάβαζηξν (FS 93). 

Ύςνο: 0,076κ., δηάκεηξνο ζηνκίνπ: 0,054κ., δηάκεηξνο βάζεο: 0,18κ, κέγηζηε 

δηάκεηξνο : 0,13κ. 
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 Ζ νδόο Παξζελώλνο βξίζθεηαη ΝΑ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Λάξηζαο ζε απόζηαζε 1.000κ. από ηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία θαη 700κ.  από ην νηθόπεδν Φαληάλα. 
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Πειόο: πνξηνθαιόρξνπο (Munsell: 5YR 5/8).  

ηόκην έμσ λεύνλ θαη επηθιηλέο, ιαηκόο ρακειόο θνίινο, ώκνο επηθιηλήο, ιαβέο 

νξηδόληηεο θπθιηθήο δηαηνκήο, ζώκα θπιηλδξηθό, βάζε θπξηή. 

Γηαθόζκεζε: ν ιαηκόο θνζκείηαη κε νξηδόληηεο ηαηλίεο. Ο ώκνο δηαθνζκείηαη κε 

ελάιιεια θακππισηά γξακκίδηα, ελώ ε θνηιηά κε νξηδόληηεο ηαηλίεο, όπσο ν ιαηκόο. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ2. 

 

ΜΛ 2001/18 (εηθ. 8) Σξίσηνο απηόζρεκνο πηζακθνξίζθνο (FS 47).
10

  

Ύςνο: 0.13 κ., κέγηζηε δηάκεηξνο: 0.11κ., δηάκεηξνο ζηνκίνπ: 0.08κ., δηάκεηξνο 

βάζεο: 0.043κ. 

Πειόο: θαζηαλόο αλνηθηόο (Munsell: 7,5YR6/6), επίρξηζκα: πνιύ αλνηθηό θαζηαλό 

(Munsell: 10YR7/4). 

ηόκην θνληό επηθιηλέο, έμσ λεύνλ, ιαηκόο επξύο θνληόο, ηξεηο νξηδόληηεο ιαβέο 

θπθιηθήο δηαηνκήο, βάζε δαθηπιηόζρεκε.  

Γηαθόζκεζε: ην ρείινο θέξεη εμεξεκέλεο ηαηλίεο. Σνλ ίδην δηάθνζκν θέξεη θαη ν 

ιαηκόο. Ο ώκνο δηαθνζκείηαη κε κεηόπε από ελάιιειεο ιεπηέο θαηαθόξπθεο 

γξακκέο. Ζ κεηόπε δηαθόπηεηαη από ηηο ιαβέο νη νπνίεο είλαη νιόβαθεο.  Σν ππόινηπν 

ζώκα, εθηόο ηεο βάζεο ε νπνία είλαη νιόβαθε, θνζκείηαη κε δύν νκάδεο 

απνηεινύκελεο από πιαηηέο εμσηεξηθά θαη ιεπηέο ελδηάκεζεο ηαηλίεο. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ2-Β. 

 

ΜΛ 2001/19 (εηθ. 9) Σξίσηνο απηόζρεκνο πηζακθνξίζθνο (FS 47). 

Ύςνο: 0.142 κ., κέγηζηε δηάκεηξνο: 0.115κ., δηάκεηξνο ζηνκίνπ: 0.08κ., δηάκεηξνο 

βάζεο: 0.045κ. 

Πειόο: ξνδόρξνπο (Munsell: 2,5YR5/8), επίρξηζκα: θαζηαλό αλνηρηό (Munsell: 

10YR 7/4). 
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 FS 45, FM 64:21. Πξβ. Stubbings 1947, pl. 12,6 (Βνπξβάηζη), Benzi 1975, pl XXXI, 529   (Ληγόξη). 

Immerwahr 1971, pl. 44,3 (vol XIII), 48, I (vol. XVIII),  Πνιπρξνλάθνπ-γνπξίηζα 1988 (πίλ 4/ 14). 
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Κσληθόο απηόζρεκνο,  ιαηκόο επξύο θαη θνληόο κε επηθιηλέο ρείινο, ηξεηο νξηδόληηεο 

ιαβέο θπθιηθήο δηαηνκήο, βάζε δαθηπιηόζρεκε δηεπξπκέλε.  

Γηαθόζκεζε: ε γξαπηή δώλε πεξηνξίδεηαη ζην ύςνο ησλ ιαβώλ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο ςειά ζην ζώκα. Πξόθεηηαη γηα κεηόπε από δηρηπσηό, ε νπνία 

δηαθόπηεηαη από ηηο νιόβαθεο ιαβέο. Εώλε αλά ηξεηο ηαηλίεο δηαθνζκεί ην θάησ 

ηκήκα ηνπ αγγείνπ έσο ηε βάζε. Ο ιαηκόο θαη ε βάζε είλαη νιόβαθα. 

Υξνλνιόγεζε: ΤΔ ΗΗΗΑ2-B. 

 

Σα δεδνκέλα γηα ηε Λάξηζα ηεο Ύζηεξεο  Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ πνπ 

πξνέξρνληαη από ην ιόθν ηνπ Φξνπξίνπ θαη ηελ θεληξηθή πιαηεία θάησ από δεκόζηα 

θηίξηα κεηαγελέζηεξσλ επνρώλ, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα θαη πνιύ 

απνζπαζκαηηθά γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκό ησλ νξίσλ θαη ηεο 

έθηαζεο ηνπ πζηεξνειιαδηθνύ νηθηζκνύ θαη ηνπ λεθξνηαθείνπ, πνπ ππήξραλ ζηελ 

ζεκεξηλή πόιε ηεο Λάξηζαο.  Με βάζε ηε δηαζπνξά ησλ αλαζθαθηθώλ επξεκάησλ, 

πνπ παξνπζηάζακε πην πάλσ, ν νηθηζκόο θαη ην λεθξνηαθείν εθηείλνληαλ  ζε κηα 

έθηαζε γύξσ ζηα εθαηόλ πελήληα ζηξέκκαηα (βι. εηθ. 10).  

Οινθιεξώλνληαο, επηζεκαίλνπκε όηη ζηνηρεία γηα ηελ Λάξηζα ηεο Ύζηεξεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ πηζαλόλ λα βξεζνύλ θάησ ή πιεζίνλ ζεκαληηθώλ θηεξίσλ ηεο 

Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο. 
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EΙΚΟΝΕ 

 

Δηθόλα 1. Σνπνγξαθηθό ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο κε ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν.   

 

Δηθόλα 2. Κεξακηθή από ην νηθόπεδν Φαληάλα.  
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Δηθόλα 3. Κεξακηθή από ην νηθόπεδν Φαληάλα. 

 

Δηθόλα 4. Κεξακηθή από ην νηθόπεδν Φαληάλα.  
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Δηθόλα 5. Οδόο Ζθαίζηνπ: αξηόζρεκν αιάβαζηξν.  

 

 

 

 

Δηθόλα 6. Οδόο Παξζελώλνο: άσην ζθαηξηθό αγγείν.  
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Δηθόλα 7. Οδόο Παξζελώλνο: ηξίσην αξηόζρεκν αιάβαζηξν.   

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Οδόο Παξζελώλνο: ηξίσηνο πηζακθνξίζθνο.  
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Δηθόλα 9. Οδόο Παξζελώλνο: ηξίσηνο πηζακθνξίζθνο.  

 

 

Δηθόλα 10. Σνπνγξαθηθό ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο όπνπ δειώλνληαη ηα πηζαλά όξηα 

ηνπ πζηεξνειιαδηθνύ νηθηζκνύ θαη ηνπ λεθξνηαθείνπ.  


