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ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

ζηο Δ. Γραμμένος ( επιμ. ), 200.000, 10.000, 5000 π.Χ. Μια έκθεζη για ηη ζωή ζηην 

προϊζηορική Μακεδονία ( σπό έκδοζη )   

 
 

«Τν ηνπίν είλαη νη εγγξαθέο ηνπ ρξόλνπ πάλσ ζηνλ ρώξν»,  
 

Π.Ν. Γνπθέιιεο, 2005, 16. 
 
 
 
 
Ο ηόπος και ηο ηοπίο: οριζμένες έννοιες. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο, αξραηνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο 

ζηξέθνληαη ζηε κειέηε ηνπ ηνπίνπ. Σν ελδηαθέξνλ απηφ εθδειψζεθε θαη 

αλαπηχρζεθε παξάιιεια κε ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη σξίκαζε κεζνδνινγηθά κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ επηθαλεηαθψλ εξεπλψλ, θπξίσο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε 

ρξφληα.  

Σν πξψην ινηπφλ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζρεηίδεηαη κε ην «ηη είλαη ην 

ηνπίν» θαη πσο ή/θαη γηαηί κπνξεί λα απνηειεί πεδίν έξεπλαο ηεο 

αξραηνινγίαο. Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο –νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θχξην 

ζηφρν ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο- ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ χώρο φπνπ ν 

άλζξσπνο δεη, θηλείηαη θαη ελεξγεί. ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ πεξηιακβάλεηαη ν 

τόπος κε ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά 

θαη ην τοπίο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη 

παξαηεξεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δεη, θηλείηαη ή δξαζηεξηνπνηείηαη. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δειαδή ην ηνπίν απνηππψλεη ηε κνξθή ελφο πξνυπάξρνληνο 

ή παξάιιεια ππάξρνληνο ρψξνπ. Σν άηνκν ινηπφλ απνηειεί ππνθείκελν θαη 

αληηθείκελν ηαπηφρξνλα, αθνχ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ρψξνπ θαη καδί 

παξαηεξεηήο ηνπ. Σν ηνπίν πέξα απφ ηηο ζηαζεξέο «αμίεο» πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ θαη νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ρψξνπ, ζπλαξηάηαη απφ κηα ζεηξά ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, φπσο νη 

αηζζήζεηο, ε ςπρηθή θαηάζηαζε, ην θνηλσληθφ ππφβαζξν, ηα βηψκαηα θαη νη 

επηζπκίεο ηνπ παξαηεξεηή. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη γξαθηεί «ν όξνο ηνπίν 

απνηειεί θύεκα ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο ελόο ηόπνπ» (Tilley 1994, 

14-15) . Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη –ζχκθσλα κε ηε θαηλνκελνινγηθή ζρνιή 
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ζθέςεο- ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν άλζξσπνο ηνλ ηφπν πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη φρη κφλν είλαη απφξξνηα κηαο ζεηξάο κεηαβιεηψλ παξαγφλησλ 

αιιά είλαη θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνο κε βάζε ηα δεηνχκελα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη γλψζε πνπ 

εκπεξηέρεη ν θάζε ηφπνο  θαη ε νπνία κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά. Απηέο νη 

παξάκεηξνη ηζρχνπλ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ην κλεκείν. 

Ιδηαίηεξα νη πξντζηνξηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κάιηζηα απηνί ηεο 

Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη δελ ζψδνπλ νξαηά αξρηηεθηνληθά ιείςαλα, απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα ηνπία, πξαγκαηηθά θνκκάηηα ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη παξάιιεια 

αλζξψπηλα έξγα κέζα ζε απηφλ. Άιινηε κε ηε κνξθή ρακειψλ ή ςειψλ 

γήινθσλ άιινηε κε ηε κνξθή αζθαιψλ ζέζεσλ ζηελ θνξπθή πςσκάησλ θαη 

πνιιέο θνξέο κε ηε κνξθή απιψλ ρσξαθηψλ κέζα ζηελ απέξαληε 

καθεδνληθή πεδηάδα ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν ζπλζέηνληάο ηνλ.        

 

Δίπακε παξαπάλσ φηη ν άλζξσπνο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίν δεη. Ίζσο φκσο απηή ε παξαηήξεζε κφλε ηεο «αδηθεί» ηηο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ ηφπν, γηαηί έρεη 

ηζηνξηθά απνδεηρζεί φηη δελ είλαη κφλν νη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ζπρλά θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ 

αιιά είλαη θαη ν άλζξσπνο πνπ επεκβαίλεη δξαζηηθά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη αθήλεη νξαηά ηα ζεκάδηά ηνπ ζε απηφ. Έρεη ινηπφλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε 

αλίρλεπζε ηνπ αξραίνπ ηνπίνπ κέζα ζην ζχγρξνλν θαη κέζσ απηνχ ε 

πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηνλ ρψξν. Άιισζηε ε αξραηνινγηθή 

επηζηήκε έρεη ζηε βάζε ηεο ή πξνυπνζέηεη κηα ηνπνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα 

«ραξηνγξάθεζεο» παξειζνπζψλ ρξήζεσλ ζε έλαλ παξφληα γεσγξαθηθφ 

ρψξν. H εμέηαζε ηεο κνξθνινγίαο κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο απφ ηελ κεξηά 

ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο –κε ηε βνήζεηα θπζηθψλ επηζηεκψλ- δελ 

απνζθνπεί κφλν ζηελ πξνζέγγηζε ησλ θπζηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά 

θαη ζηελ πξνζέγγηζε ρξήζεσλ ηνπ παξειζφληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

λα γίλνπλ θαηαλνεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ πνπ έδξαζαλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Γηα παξάδεηγκα ν εληνπηζκφο 

θαηαζθεπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο, φπσο νη πεδνχιεο, 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπλέρηζε ρξήζεο κηαο πεξηνρήο γηα αγξνηηθνχο ζθνπνχο ή -

ζε αληίζεηε πεξίπησζε-  ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηεο γεο απφ αγξνηηθή ζε 
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αζηηθή. Δάλ δε ε έξεπλα επηθεληξσζεί ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθηζκνχ, ε κειέηε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα θσηίζεη κηα ζεηξά ζεκάησλ, πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

νηθνλνκία ηνπ νηθηζκνχ, ηελ επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ ρψξν, έηζη ψζηε 

λα  δηακνξθσζνχλ νη θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαβίσζε θαη θζάλνπλ 

ζηε ζπκβνιηθή θφξηηζε θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνχζαλ εθεί. Θα ιέγακε φηη κφλν κέζσ κηαο ζπλζεηηθήο 

νπηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θπζηθά δεδνκέλα θαη ηα έξγα κε ηα νπνία νη 

άλζξσπνη νξγάλσζαλ ηνλ ρψξν θαη ηνλ δηαρεηξίζηεθαλ, κπνξνχκε λα 

νδεγεζνχκε ζε κηα πξνζέγγηζε ηεο πηζαλήο ζρέζεο ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ 

ηφπν θαη ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζε απηφλ.   

Τπάξρεη φκσο άιιε κηα δηάζηαζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ σο ηκήκαηνο ηνπ παξειζφληνο ηνπίνπ κέζα ζην ζχγρξνλν: ε έληαμε 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κέζα ζην ζχγρξνλν ηνπίν κέζσ 

ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ ηνπ -μεθηλψληαο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ρξήζεσλ, πξνρσξψληαο ζηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ 

θαη θζάλνληαο ζηελ αλάδεημε θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ ζην θνηλφ- ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ηζηνξηθέο, εζληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο αμίεο πνπ επελδχεη ε θνηλσλία 

γεληθά ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη εηδηθφηεξα ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ηδηαίηεξε ζεκαζηνδφηεζε ζηε ζπιινγηθή κλήκε.  

 

Αο πεξάζνπκε ζε έλα άιιν δήηεκα, απηφ ηεο αληίιεςεο πνπ είραλ γηα 

ην ηνπίν άηνκα θαη θνηλσλίεο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα. Δδψ ππάξρεη κηα 

δπζθνιία, ε νπνία θαηαξρήλ έγθεηηαη ζηνλ ππνθεηκεληζκφ θαη ζηε 

θαηλνκελνινγία ηνπ ηνπίνπ, ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. Η 

πην πξφζθνξε πεγή αλαδήηεζεο ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ βξίζθεηαη ζε 

ηνπηνγξαθίεο, δειαδή παξαζηάζεηο ηνπ ηνπίνπ ηεο ππφ κειέηεο πεξηφδνπ. 

Καη εδψ ππεηζέξρεηαη έλα άιιν δήηεκα: πφηε μεθηλνχλ νη παξαζηάζεηο ηνπίσλ 

θαη πψο εμεγείηαη ε παληειήο απνπζία ηνπηνγξαθηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο ή απφ ηελ ηέρλε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ; ε φ,ηη 

αθνξά ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε είλαη γεγνλφο φηη ζηε Νενιηζηθή επνρή θαη ζηελ 

επνρή ηνπ Υαιθνχ ζηε Μαθεδνλία θαη ζην ππφινηπν Αηγαίν δελ εκθαλίδνληαη 

παξαζηάζεηο ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δμαηξέζεηο ζε απηφλ ηνλ 

θαλφλα απνηεινχλ νη ηνηρνγξαθίεο ησλ κηλσηθψλ αλαθηφξσλ ζηελ Κξήηε θαη 
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ηνπ Αθξσηεξίνπ ηεο Θήξαο, φπνπ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνδίδεηαη κε 

κάιινλ ηινπδηνληζηηθή δηάζεζε θαη ζπλήζσο απνηειεί ην «ζθεληθφ» ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο. Σν γεγνλφο απηφ ηεο απνπζίαο παξαζηάζεσλ ηνπίσλ 

απφ ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε έρεη ζεσξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία ηνπ 

λαηνπξαιηζκνχ, ηελ αθαίξεζε, ε νπνία ηελ ραξαθηεξίδεη. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ηεο ηνπηνγξαθίαο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα 

ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο απεηθφληζήο ηνπ θάησ απφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο ηνπ κε 

ηνλ άλζξσπν θαη έρνπλ δείμεη φηη ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ ηνπίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε, ηεο νπνίαο θάπνηε απνηεινχζε 

νξγαληθφ θνκκάηη. Τπάξρεη κάιηζηα ε άπνςε φηη νη ηνπηνγξαθίεο μεθηλνχλ ηελ 

πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, επνρή θαηά ηελ νπνία αλαδχεηαη ν 

αλζξσπνθεληξηζκφο θαη ν αηνκηζκφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαζηάζεηο 

ηνπίσλ εκθαλίδνληαη πνιχ λσξίηεξα: δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηηο 

θπζηνθξαηηθέο παξαζηάζεηο ζε καθεδνληθνχο ηάθνπο, φπσο ηα λεξνινχινπδα 

ζηνλ ηάθν ησλ Αλζεκίσλ ζηε Νάνπζα ή ηα ηνπία ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ 

Δζθνπηιίλνπ ηεο Ρψκεο απφ ην 40 π.Υ.. Σα ηειεπηαία απνηεινχλ ηηο 

αξραηφηεξεο ηνπηνγξαθίεο ηεο επξσπατθήο ηέρλεο. Όπνηε θαη αλ ζεσξήζνπκε 

φηη μεθίλεζαλ νη παξαζηάζεηο ηνπίσλ ζηε δπηηθή ηέρλε, ην βέβαην είλαη φηη ε 

πξντζηνξηθή ηέρλε ηεο Μαθεδνλίαο δελ καο θέξλεη εηθφλεο ηνπ ηνπίνπ φπσο 

ην βίσλαλ νη άλζξσπνη εθείλεο ηεο επνρήο, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ 

αληηθείκελα, ηα νπνία ζθχδνπλ απφ θπζηνθξαηία, απφ ξεαιηζηηθή απεηθφληζε 

ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξβάιινληνο, φπσο νη βάηξαρνη απφ ζηεαηίηε απφ 

ηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Νηθνκήδεηαο Ηκαζίαο.  

 

 

Σο θσζικό περιβάλλον ηης προϊζηορικής Μακεδονίας και η 

ανθρώπινη παροσζία. Απφ φζεο κειέηεο έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα γηα ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μαθεδνλίαο ηδηαίηεξε είλαη ε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηνπ 

M. Sivignon ζην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ Μκηραήι αθειιαξίνπ, Μαθεδνλία, 

4000 ρξόληα ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ. Δδψ ν Sivignon θαηαθέξλεη 

φρη κφλν λα δηαγξάςεη αλάγιπθα ηε γεσγξαθηθή εηθφλα ηεο Μαθεδνλίαο αιιά 

θαη λα ηνπνζεηήζεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ηεο ζηα επξχηεξα 

πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ θαη βαιθαληθνχ ρψξνπ. Παξάιιεια κέζσ ηεο κειέηεο 

ηνπ πξνηείλεηαη κηα ζεψξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Μαθεδνλίαο σο 
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ηνπ πξαγκαηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν έδξαζε ν άλζξσπνο θαη έηζη πήξε 

ζάξθα θαη νζηά ν πιηθφο πνιηηηζκφο ηεο άιινηε ππαθνχνληαο ζε θπζηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη άιινηε ηηζαζεχνληαο ηηο θπζηθέο αληημνφηεηεο.  

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μαθεδνλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

επαλάιεςε νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία 

δηακνξθψλνπλ ηφζν ηε γεληθή γεσθπζηθή εηθφλα φζν θαη ην θιίκα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη δχν: ηα ζρεηηθά ςειά βνπλά θαη ηα ιεθαλνπέδηα 

πνπ κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πεξηθιείνληαη απφ βνπλά. Σα βνπλά ηεο 

Μαθεδνλίαο (Όιπκπνο, Άζθην, Βφξαο, Πάηθν, Βέξκην, Πηέξηα, Κεξθίλε, 

Όξβεινο, Υνινκψληαο, Κεξδχιιην, Παγγαίν, Ρνδφπε) αλήθνπλ ζηηο 

Γεηλαξίδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο νξνζεηξάο ησλ Διιελίδσλ. Σα 

κεγαιχηεξα απφ απηά απνηεινχλ ηα ζχλνξά ηεο κε ηηο άιιεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη νξηζκέλα ρξεζίκεπζαλ σο ηα πξνο βνξά ζχλνξα 

ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο. Σα ιεθαλνπέδηα (φπσο απηά ηεο Πηνιεκαΐδαο, ηεο 

Αξηδαίαο, ηεο Γξάκαο θαη ησλ εξξψλ) άιινηε βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ 

πςφκεηξν, ίζν κε ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ελψ ππάξρνπλ ιίγεο 

πεξηπηψζεηο ιεθαλνπεδίσλ ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Σα ιεθαλνπέδηα θαη νη 

θνηιάδεο αλάκεζα ζηα βνπλά δηαηξέρνληαη απφ πνηάκηα, γεγνλφο πνπ έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θιίκα απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Όζν πην καθξηά 

βξίζθεηαη απφ ηε ζάιαζζα ε πεδηλή πεξηνρή ηφζν πην πνιχ επεξεάδεηαη ην 

θιίκα ηεο απφ ηα βνπλά θαη ηα πνηάκηα. Καηά ην παξειζφλ ζε απηέο ηηο 

ιεθάλεο ππήξραλ ιίκλεο, πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα. Σα ιεθαλνπέδηα πνπ πεξηθιείνληαη απφ βνπλά, φπσο είλαη θπζηθφ, 

έρνπλ δπζθνιία επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιιεο πεξηνρέο 

θαζψο απηή είλαη δπλαηή κφλν κέζσ ησλ ιηγνζηψλ θπζηθψλ πεξαζκάησλ. Οη 

κνλαδηθέο αλνηρηέο, παξαιηαθέο πεδηάδεο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ε θεληξηθή 

πεδηάδα κε έμνδν ζηνλ Θεξκατθφ θαη ε λφηηα πεδηάδα, ηεο Καηεξίλεο. Οη 

επηθνηλσλίεο θαίλεηαη φηη είλαη επθνιφηεξεο ζηνλ άμνλα βνξά-λφηνπ ζε ζρέζε 

κε ηνλ άμνλα αλαηνιή-δχζε, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηάηαμε ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηε ζέζε ησλ ιεθαλψλ θαη 

ησλ πεξαζκάησλ ησλ πνηακψλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, κε εμαίξεζε ηνλ 

Αιηάθκνλα, φινη νη κεγάινη καθεδνληθνί πνηακνί (Αμηφο, ηξπκφλαο, Νέζηνο) 

έρνπλ πνξεία απφ βνξξά πξνο λφην, ελψ ε πνξεία ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα 
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γίλεηαη κέζα απφ έλα θιηκαθσηφ αλάγιπθν απφ θαξάγγηα, ζηελσπνχο θαη 

πεδηλέο πεξηνρέο.  

Σν θιίκα ηεο Μαθεδνλίαο έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε 

βνξεηφηεξεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ επεξεάδεηαη φκσο θαη απφ ην Αηγαίν. 

Απηφ ηζρχεη πξψηηζηα γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο 

Πηεξίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Υαιθηδηθήο. Η ηειεπηαία άιισζηε, 

θαζψο είλαη κηα ρεξζφλεζνο πνπ εηζρσξεί βαζηά ζην Αηγαίν, είλαη ε κνλαδηθή 

πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ θαη θιηκαηνινγηθφ 

πξνθίι, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ειηάο. Η ειηά πνπ 

απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν θπηφ ησλ πεξηνρψλ κε κεζνγεηαθφ θιίκα 

απνπζηάδεη παληειψο απφ ηε καθεδνληθή ελδνρψξα θαη εκθαλίδεηαη κφλν 

ζηελ Πηεξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Πχδλαο, ζηα 

παξάιηα ηεο Υαιθηδηθήο θαη ζηελ θνηιάδα ησλ Διαηψλ θνληά ζηηο έξξεο, ηε 

κνλαδηθή κε παξάιηα πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ ππάξρεη ε θαιιηέξγεηα 

ειηάο. Δπηζηξέθνληαο ζην θιίκα ηεο Μαθεδνλίαο βιέπνπκε φηη νη 

βξνρνπηψζεηο είλαη αξθεηέο ηφζν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο φζν θαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, ελψ είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζηηο πεξηνρέο κε 

κεγαιχηεξν πςφκεηξν. Οη ρεηκψλεο είλαη ςπρξνί κε ρηνλνπηψζεηο, παγεηνχο 

θαη έληνλε ηελ επίδξαζε ησλ βφξεησλ αλέκσλ (Βαξδάξεο) ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αμηνχ, ελψ ηα θαινθαίξηα ε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Ωζηφζν δε ιείπνπλ νη ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ νθείινληαη 

ζηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Θεζζαινλίθεο νη ρεηκψλεο είλαη πγξνί αιιά ζαθψο επηφηεξνη απφ ηηο 

γεηηνληθέο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο.  

Η ζεκεξηλή εηθφλα ηεο βιάζηεζεο ζηε Μαθεδνλία δελ αλαπαξηζηά απηή 

πνπ ππήξρε θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Η 

ζπλερήο αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. 

Μηιήζακε παξαπάλσ γηα ηελ παξνπζία ηεο ειηάο ζε ιίγεο κφλν πεξηνρέο ηεο 

Μαθεδνλίαο κε κεζνγεηαθνχ ραξαθηήξα θιίκα θαη θπξίσο ζηε Υαιθηδηθή. ηηο 

ηξεηο ρεξζνλήζνπο ηεο Υαιθηδηθήο ινηπφλ ε βιάζηεζε είλαη κεζνγεηαθή κε 

θπξίαξρα είδε ηηο ειηέο, ηα πεχθα θαη ηνπο ζρίλνπο, ελψ ζηελ ελδνρψξα ηε 

απαληνχλ δάζε δξπφο, φπσο θαη ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο ππφινηπεο 

Μαθεδνλίαο. ε πεξηνρέο κε πςφκεηξν ζπλήζσο πάλσ απφ 1.000κ. 
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εκθαλίδεηαη ε δψλε κε δέληξα θεληξνεπξσπατθήο ή βνξεηνεπξσπατθήο 

πξνέιεπζεο φπσο ε νμηά θαη ηα θσλνθφξα κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα είδε ηε 

καχξε πεχθε θαη ηελ εξπζξειάηε. Πην ςειά, αλάκεζα ζηα 1.600 θαη ζηα 

2.200κ. ε νμηά θαη ηα θσλνθφξα δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ πεχθε ηε 

ιεπθφδεξκν. Πάλσ απφ ηα 2.000/2.200κ. ζηαδηαθά ηα δάζε κεηψλνληαη, γηα λα 

εκθαληζηνχλ ζπζηάδεο λάλσλ αξθεχζσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην ηνπίν γίλεηαη 

αιπηθφ. Δίλαη βέβαην φηη θαηά ηελ αξραηφηεηα ηα δάζε θαηαιάκβαλαλ 

κεγαιχηεξεο εθηάζεηο θαη θηινμελνχζαλ πνιιά είδε άγξηαο παλίδαο. Όπσο 

δηαβάδνπκε ζηηο πεγέο, ζηα δάζε ηεο Μαθεδνλίαο δνχζαλ –εθηφο απφ ηα 

κηθξά δψα- αξθνχδεο, βφλαζνη, ειάθηα, θάπξνη, ιχγθεο αιιά θαη ιηνληάξηα. 

ήκεξα εμαθνινπζνχλ ζηα ίδηα δάζε λα δνπλ θάπξνη, ειάθηα θαη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αξθνχδσλ. Μεγάια ηκήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο 

θαηαιακβάλνληαη ζήκεξα απφ πεδηλέο εθηάζεηο. Οη θαιιηεξγήζηκεο γαίεο είλαη 

εθηεηακέλεο θαη ζε έλα πνζνζηφ βξίζθνληαη ζε εθηάζεηο πνπ ζηελ αξραηφηεηα 

θαηαιακβάλνληαλ απφ λεξφ ή ήηαλ ειψδεηο θαη έρνπλ πιένλ απνμεξαλζεί. 

Πιένλ ε θαιιηεξγήζηκε γε δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο πεδηάδεο αιιά θαη ζε 

ινθψδεηο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο θαηά ηελ αξραηφηεηα ζα 

θαιχπηνληαλ απφ δάζε, ηα νπνία έρνπλ απνςηισζεί ζην πέξαζκα ησλ 

αηψλσλ. Οη θαιιηέξγεηεο ζηε Μαθεδνλία πεξηιακβάλνπλ κηα κεγάιε ζεηξά 

εηδψλ, φπσο δεκεηξηαθά, φζπξηα, βακβάθη, θαπλφο αιιά θαη θεπεπηηθά, ελψ 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ δελδξνθαιιηεξγεηψλ.  

ε φ,ηη αθνξά ηνλ νξπθηφ πινχην ηεο Μαθεδνλίαο, ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαη 

θαηά ηελ αξραηφηεηα: ρξπζφο ππάξρεη ζην Παγγαίν, ζηε ηξαηνλίθε ηεο 

Υαιθηδηθήο, ζηνλ πνηακφ Γαιιηθφ -ν Δρέδσξνο ησλ αξραίσλ- θαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ εξβίσλ Κνδάλεο. ίδεξνο βξίζθεηαη ζηε Θάζν θαη 

ζηδεξνππξίηεο ζηε Υαιθηδηθή, φπνπ ππάξρνπλ επίζεο κφιπβδνο θαη 

καγλήζην. Σέινο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ηεο Θάζνπ 

θαη ηνπο ιηγλίηεο ηεο Πηνιεκατδαο θαη ηνπ Ακπληαίνπ, πνπ απνηεινχλ δχν απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελεξγεηαθέο πεγέο ηεο Διιάδαο.  

Ωο πξνο ηε γεσκνξθνινγία ηεο Μαθεδνλίαο έλα ζεκείν ζην νπνίν 

αμίδεη λα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα είλαη ε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο πεδηάδαο ησλ 

Γηαλληηζψλ θαη ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη,  

έδεημαλ φηη φιε απηή ε πεξηνρή θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο 
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θαηαιακβαλφηαλ απφ κέηξηνπ βάζνπο λεξά, ελψ ζηηο παξπθέο ηεο ππήξραλ 

αβαζή χδαηα θαη έιε (ζάιαζζα ή ιίκλε ηνπ Λνπδία). Η ζάιαζζα έθζαλε θνληά 

ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Νηθνκήδεηαο Ηκαζίαο θαη ζην Αξρνληηθφ Πέιιαο. Οη 

πξνζρψζεηο ησλ πνηακψλ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή επίρσζε ησλ 

πδάησλ, δηαδηθαζία ε νπνία είρε ήδε μεθηλήζεη ζηα θιαζηθά ρξφληα (5νο αη. 

π.Υ.) θαη νδήγεζε πιένλ ζηνπο φςηκνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο (2νο-3νο αη. κ.Υ.) 

ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πδάησλ, ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ ζηνλ Βάιην ησλ 

Γηαλληηζψλ θαη δηακφξθσζαλ ηελ αθηνγξακκή ηνπ Θεξκατθνχ, ν νπνίνο 

αθφκε ζήκεξα δέρεηαη ηελ πξνζρσζηγελή επίδξαζε ησλ πνηακψλ. Ο βάιηνο 

απνμεξάλζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’30, απαιιάζζνληαο ηνπο θαηνίθνπο απφ ηελ 

εινλνζία θαη δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ εχθνξε πεδηάδα Θεζζαινλίθεο-

Βέξνηαο-Γηαλληηζψλ.  

Σν ηειεπηαίν απηφ ζεκείν ηεο ζπδήηεζήο καο νδεγεί ζην επφκελν 

εξψηεκα πνπ ζα ζέζνπκε πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζνπκε ην ηνπίν ηεο 

πξντζηνξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ην πσο έκνηαδε ην 

ηνπίν ηεο Μαθεδνλίαο ηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη κάιηζηα ζηηο πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ αθηίλα δξάζεο ησλ πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ. Δίδακε ήδε φηη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκεξηλνχ ηνπίνπ ηεο Μαθεδνλίαο, ε θεληξηθή 

πεδηάδα, ήηαλ θαηά ηελ πξντζηνξία ζάιαζζα. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε άιιεο 

πδάηηλεο πεξηνρέο, φπσο ε ιίκλε ηνπ Αρηλνχ ζηηο έξξεο θαη ε Κίηξηλε ιίκλε 

(αξηγθηφι) ζηελ Κνδάλε. Αλαθέξακε επίζεο φηη ε βιάζηεζε ήηαλ πνιχ πην 

ππθλή απφ ηε ζχγρξνλε επνρή θαη δάζε θάιππηαλ ηα βνπλά αιιά θαη κεγάιν 

κέξνο ησλ πεξηνρψλ κε ρακειφ πςφκεηξν. Πξνθεηκέλνπ λα πιεζηάζνπκε 

πεξηζζφηεξν ζην πεξηβάιινλ ελφο πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε 

βνήζεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αξραηνινγίαο θαη ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, νη 

νπνίεο κε ηηο κεζφδνπο ηνπο επηηξέπνπλ ηελ αλαζχλζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ 

πεξηέβαιε κηα πξντζηνξηθή θνηλφηεηα θαη απφ ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο 

αληινχζε απηά πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Η Αξραηνπαιπλνινγία 

(ε κειέηε εμέιημεο ηνπ αξραηνπεξηβάιινληνο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ 

γπξεφθνθθσλ θαη ζπνξίσλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζε κηα ζέζε κε θπζηθφ 

ηξφπν ή κέζσ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ), ε Αλζξαθνινγία (ε κειέηε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο νηθηζκνχ κέζσ ησλ θαηαινίπσλ μπιάλζξαθα, δειαδή 

απαλζξαθσκέλνπ μχινπ απφ θαηαζθεπέο, αληηθείκελα θ.ι.π., πνπ ζπιιέγεηαη 

θαηά ηελ αλαζθαθή), ε Αξραηνδσνινγία (ε κειέηε ησλ δσηθψλ θαηαινίπσλ 
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ελφο νηθηζκνχ, δειαδή νζηψλ θαη θεξάησλ), ε Αξραηνβνηαλνινγία (ε κειέηε 

ησλ θαηαινίπσλ θπηηθψλ πξντφλησλ πνπ απνζεθεχνληαλ ή καγεηξεχνληαλ ζε 

έλαλ νηθηζκφ), είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο επηζηήκεο πνπ βνεζνχλ πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε.  

Έλαο απφ ηνπο ιίγνπο αλαζθακκέλνπο πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο ηεο 

Μαθεδνλίαο ζηνπο νπνίνπο έγηλε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αξραηνπεξηβάιινληνο είλαη ν ιηκλαίνο νηθηζκφο ηνπ Γηζπειηνχ Καζηνξηάο. Οη 

εηδηθνί πνπ κειέηεζαλ ην πιηθφ θαηέιεμαλ ζε εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νηθηζκνχ θαη κε ηελ 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζε απηφ. Γηαπηζηψζεθε φηη 

κεγάια δάζε θάιππηαλ ηε γχξσ πεξηνρή, κε θπξίαξρε ηελ παξνπζία ησλ 

κηθηψλ θπιινβφισλ δαζψλ κε βειαληδηέο, γαχξνπο, θηειηέο, θιακνπξηέο 

θνπληνπθηέο θαη θαξπδηέο. ε κεγαιχηεξα πςφκεηξα εκθαλίδνληαλ δάζε κε 

νμηέο θαη θσλνθφξα, ελψ δελ έιεηπαλ νη ζακλψδεηο εθηάζεηο. ηηο ξεκαηηέο 

ππήξραλ είδε φπσο θξαληέο θαη ζθέλδακνη, ζηηο παξφρζηεο δψλεο θπξίαξρε 

ήηαλ ε παξνπζία ηνπ ζθιήζξνπ, ελψ νη θαιακηέο βξίζθνληαλ ζε 

πεξηνξηζκέλεο ζπζηάδεο. ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε 

ηνλ νηθηζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ έληνλε ε παξνπζία ησλ αγξσζησδψλ θαη 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ δεκεηξηαθψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηνπο εηδηθνχο ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη γεσξγνί ηνπ Γηζπειηνχ είραλ επηιέμεη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηηο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαλ απνιχησο δίπια ζηνλ θαηνηθεκέλν ρψξν. Απηή ε 

επηινγή δελ είρε λα θάλεη κφλν κε ηηο επθνιίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ αγξφηε ε 

κηθξή απφζηαζε απφ ην ζπίηη ζην ρσξάθη ηνπ αιιά θπξίσο κε ηε επθνξία ησλ 

ρσξαθηψλ πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηε ιίκλε. Σα θχξηα γεσξγηθά πξντφληα πνπ 

θαιιηεξγνχληαλ ήηαλ ην κνλφθνθθν θαη δίθνθθν ζηηάξη αιιά εληνπίζηεθαλ θαη 

άιια είδε ζηηεξψλ, φπσο ην ζηηάξη ζπέιηα θαη ην θξηζάξη, φζπξηα φπσο ε 

θαθή, ην κπηδέιη, ην ιαζνχξη, ην ξφβη θαη αξθεηά είδε θξνχησλ θαη θαξπψλ, 

φπσο ην άγξην αριάδη, ην βαηφκνπξν, ην θξάλν, ν ζακπνχθνο, ην ζηαθχιη θαη 

ε ηζηθνπδηά, ηα νπνία ζπλέιεγαλ νη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ εκπινπηίδνληαο έηζη 

ηε δηαηξνθή ηνπο. Σα ππθλά θαη θνληηλά ζε απφζηαζε δάζε πξφζθεξαλ ζήξα 

θαη βέβαηα ην πγξφ ζηνηρείν, ε ιίκλε, δελ ζπκπιήξσλε απιψο ηε δηαηξνθή 

ησλ θαηνίθσλ κε ςάξηα αιιά είρε θπξίαξρε παξνπζία θαζψο ν ίδηνο ν 

νηθηζκφο ήηαλ ιηκλαίνο θαη έηζη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ δηακνξθσλφηαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πγξφ ζηνηρείν. Τπνινγίδεηαη φηη ην θιίκα δελ ήηαλ 



 10 

πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην ζεκεξηλφ: ρεηκψλεο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

θαινθαίξηα πγξά. Σν κεγάιν χςνο ησλ βξνρνπηψζεσλ –80 έσο 100 ρηιηνζηά 

εηεζίσο- επλνεί ζήκεξα φπσο θαη ζηελ πξντζηνξηθή επνρή ηελ αλάπηπμε ηεο 

βιάζηεζεο θαη θπξίσο ησλ πιαηχθπιισλ θπιινβφισλ δέληξσλ θαη ησλ 

θσλνθφξσλ ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα. Η κειέηε ησλ παιπλνινγηθψλ θαη ησλ 

αλζξαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ε αλζξσπνγελήο επίδξαζε ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ήηαλ ειάρηζηε θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ νηθηζκνχ. θηαγξαθείηαη 

ινηπφλ ην ηνπίν ελφο νηθηζκνχ, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζε έλα θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαηά πνιχ φκνην κε απηφ πνπ αληηθξχδνπκε ζήκεξα. Οη θάηνηθνη 

εθκεηαιιεχνληαλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζέθεξε έλα πινχζην ζε 

πφξνπο θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά δελ επελέβεζαλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

ην δηαθνξνπνηήζνπλ νπζηαζηηθά.     

Ωο έλα άιιν παξάδεηγκα κειέηεο, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην αξραηνπεξηβάιινλ ελφο 

πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, είλαη απηή πνπ έγηλε κε βάζε ην αξραηνδσνινγηθφ 

πιηθφ ηνπ νηθηζκνχ ζην Αξρνληηθφ ηεο Πέιιαο. Η κειέηε πέξα απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ νηθφζηησλ θαη άγξησλ εηδψλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε 

ζέζε, νδήγεζε ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ 

νηθηζκνχ. Παξαηεξήζεθε φηη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε θάζε ηεο Πξψηκεο 

επνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηε Μέζε ππάξρεη αχμεζε ηεο νηθφζηηεο θηελνηξνθίαο 

βννεηδψλ θαη ρνηξνεηδψλ θαηά 10% κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θπλεγηνχ. Οη 

ιφγνη απηήο ηεο αιιαγήο αλαδεηνχληαη ζε παξάγνληεο, φπσο ε κείσζε ηνπ 

θπζηθνχ απνζέκαηνο άγξηαο παλίδαο ιφγσ ηεο ππεξζήξεπζεο ή/θαη ηεο 

απνδάζσζεο, ελψ ζεκαληηθή επίδξαζε ζα πξέπεη λα είρε ε βειηίσζε ησλ 

κεζφδσλ ηεο θηελνηξνθίαο, ε νπνία ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαιχςε νινέλα 

θαη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ απφ ηα 

νηθφζηηα δψα. Άιιεο παξαηεξήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ ηελ δηαθνξεηηθή 

εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο: γηα παξάδεηγκα δηαπηζηψζεθε ε εθκεηάιιεπζε 

φισλ ησλ εηδψλ σο πξνο ην δέξκα, ελψ ζηα αηγνπξφβαηα ππάξρεη έκθαζε 

ζηελ εθκεηάιιεπζε θξέαηνο, κπεινχ θαη καιιηνχ θαη ιηγφηεξν ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ γάιαθηνο. ηα βννεηδή, ηα νπνία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ Αξρνληηθνχ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθκεηάιιεπζε δέξκαηνο 

θαη κπεινχ θαη επηιεθηηθά ηνπ θξέαηνο, ελψ ε γαιαθηνπαξαγσγφο ρξήζε δε 

θαίλεηαη ζεκαληηθή. Αλάκεζα ζηα ζεξάκαηα πνπ θαηαλαιψλνληαλ ζηνλ 
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νηθηζκφ, θπξίαξρε είλαη ε παξνπζία ησλ ειαθνεηδψλ, γηα ηα νπνία ε έξεπλα 

έδεημε φηη ζα πξέπεη λα ζεξεχνληαλ επνρηαθά θαη ζπγθεξηκέλα θαηά ηε 

ρεηκσληάηηθε πεξίνδν, φηαλ ηα δψα θαηέβαηλαλ ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα, ελψ 

ε εθκεηάιιεπζή ηνπο ήηαλ ζχλζεηε θαη πεξηιάκβαλε, εθηφο βέβαηα απφ ην 

θξέαο, ην δέξκα, ηνλ κπειφ θαη ηα θέξαηα γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ.  

ην Αγγεινρψξη Ηκαζίαο, έλαλ νηθηζκφ ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ νη πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο 

γηα ην αξραηνπεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία: ε ζέζε, ε νπνία ζήκεξα βξίζθεηαη 

κέζα ζηνλ θάκπν Βέξνηαο-Γηαλληηζψλ, θαηά ηελ πξντζηνξηθή επνρή 

βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα θαη πηζαλφηαηα πεξηβαιιφηαλ απφ έιε. 

Γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ ππήξραλ εθηάζεηο πξφζθνξεο γηα θαιιηέξγεηα 

δεκεηξηαθψλ θαη γηα βνζθνηφπηα, ελψ ζε απνζηάζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα 

δηαλπζνχλ βξίζθνληαλ νη ινθνζεηξέο ηεο Νάνπζαο, νη νπνίεο αθφκα ζήκεξα 

είλαη δαζσκέλεο θαη έηζη απνηεινχζαλ πξφζθνξνπο θπλεγφηνπνπο γηα ηνπο 

πξντζηνξηθνχο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Η κειέηε ησλ αξραηνδσνινγηθψλ 

θαηαινίπσλ έδεημε ηε ζεκαληηθή ζέζε ηνπ θπλεγηνχ ζηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, ρσξίο βέβαηα λα ιείπνπλ ηα εμεκεξσκέλα είδε, φπσο ηα 

αηγνπξφβαηα, νη ρνίξνη, ηα βννεηδή. Η παιπλνινγηθή έξεπλα επηβεβαίσζε ηελ 

θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ θνληά ζηνλ νηθηζκφ αιιά θαη ηε κεηαθνξά δέληξσλ 

ή/θαη θιαδηψλ πεχθεο απφ ην βνπλφ, ελψ ε αξραηνβνηαλνινγηθή κειέηε 

έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαλάισζε δεκεηξηαθψλ θαη 

παξαγψγσλ ηνπο, αλάκεζα ζηα νπνία ην πιηγνχξη. Πέξα απφ ηηο πνηθίιεο 

πιεξνθνξίεο, πνπ αληινχληαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο έξεπλεο ζην 

Αγγεινρψξη γηα ην πεξηβάιινλ, ηε δηαηξνθή θαη γεληθφηεξα ηελ θαζεκεξηλή 

δσή, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ νηθηζκνχ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ. Ο 

νηθηζκφο ηδξχζεθε ζε κηα θπζηθά επίπεδε πεξηνρή, ε νπνία αλπςψζεθε 

ηερλεηά κε ηε βνήζεηα άκκνπ, πνπ ππήξρε άθζνλε ιφγσ ησλ πνηακψλ θαη 

ησλ ειψλ. Η άκκνο ζηξψζεθε ζε παρηά ζηξψκαηα, έηζη ψζηε ηα ζπίηηα λα 

θηηζηνχλ ζε έλα ρακειφ χςσκα, κε φιεο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ είρε απηφ 

ηφζν ζηελ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο θαη άιιεο θπζηθέο απεηιέο φζν θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζεκαηνδφηεζε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ ρψξνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ εμσθνηλνηηθφ. Δθηφο απφ ηελ επηρσκάησζε κε άκκν ην κεγάιν 

απηφ έξγν ζπκπιεξψλεηαη απφ έλα νγθψδεο άλδεξν, θαηαζθεπαζκέλν απφ 
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μχιν, άκκν, πέηξεο θαη πειφ θαη πεξηβάιιεη ηνλ νηθηζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην 

γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πνπ θαηνίθεζαλ ην Αγγεινρψξη επέλδπζαλ ρξφλν 

θαη θφπν γηα λα δψζνπλ ζην ρσξηφ ηνπο ζέζε, δηάηαμε θαη δηάζηαζε ζηνλ 

ρψξν θαη παξάιιεια κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζαλ ην ηνπίν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κε ηξφπν πνπ ραξάρζεθε αλεμίηεια ζηνλ ρξφλν θαη 

ζηνλ ρψξν. 

Απηή ε παξαηήξεζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ 

αξρή ηεο ζπδήηεζήο καο γηα ηνλ ρψξν θαη ηνλ άλζξσπν. ηε Μαθεδνλία ν 

νηθηζκφο –φπσο απηφο ζην Αγγεινρψξη- πνπ έρεη ηε κνξθή ρακεινχ ή ςεινχ 

γειφθνπ κε απφηνκεο ή νκαιέο πιαγηέο θαη κε ζρήκα πνπ πνηθίιεη θαη έρνπκε 

ζπλεζίζεη λα ηνλ νλνκάδνπκε «ηνχκπα», απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφηεξνπο νηθηζηηθνχο ηχπνπο. πλήζσο δεζπφδνπλ ζην ηνπίν θαη 

είλαη νξαηνί απφ κεγάιεο απνζηάζεηο. ε άιιεο φκσο πεξηπηψζεηο –εθεί φπνπ 

ππάξρνπλ θαη θπζηθά πςψκαηα ζηε γχξσ πεξηνρή ή ππάξρεη πνιχ πινχζηα 

βιάζηεζε- δε δηαθξίλνληαη εχθνια θαη δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη 

απνηεινχλ θπζηθνχο ινθίζθνπο. Βέβαηα πνιινί πξντζηνξηθνί νηθηζκνί είλαη 

ηδξπκέλνη ζε επίπεδεο ζέζεηο θαη γη’απηφ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηηο 

ζχγρξνλεο επεκβάζεηο θαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα αιιά θαη δπζθνιφηεξα 

εληνπίζηκνη. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη νηθηζκνί εληνπίδνληαη ηπραία ή κε 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο, φπσο θαη νη νηθηζκνί πνπ βξίζθνληαη ζηηο πιαγηέο ή 

ζηελ θνξπθή θπζηθψλ πςσκάησλ θαη ζε ζπήιαηα. ε φιεο απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηα πξντζηνξηθά ρσξηά απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζχγρξνλνπ –αο ειπίζνπκε θαη ηνπ κειινληηθνχ-  ηνπίνπ ηεο 

Μαθεδνλίαο. Δίλαη …  «εγγξαθέο ηνπ ρξόλνπ πάλσ ζηνλ ρώξν». 
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