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Αλιεία 

 
Τατιάνα Θεοδωροπούλου,  

Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
(ιχθυολόγος) 

 
 

Ένα καλάθι με την ψαριά ενός 

προϊστορικού ψαρά, τα σύνεργά του στο 

πλάι, πιο πέρα μια τριποδική 

κατσαρόλα στη φωτιά… 

 

 Οι πληθυσμοί που κατοίκησαν 

γύρω από το Αιγαίο είχαν πάντα μια 

ιδιαίτερη σχέση με το υγρό στοιχείο. Η 

θάλασσα και οι πλούσιες υδροφόρες 

λεκάνες  της βόρειων ακτών του 

Αιγαίου δημιουργούσαν για τους 

πρώιμους κατοίκους των περιοχών 

αυτών ένα περιβάλλον κατοίκησης εν 

μέρει χερσαίο, εν μέρει υδρόβιο. Το 

διττό αυτό περιβάλλον έδωσε και 

διπλό χαρακτήρα στους ανθρώπους 

του, από το παρελθόν μέχρι σήμερα: 

είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι αλλά 

είναι και ναυτικοί…Και ψαράδες; Τι 

είδους κατάλοιπα σε μια ανασκαφή 

μπορούν να διατηρούν την μνήμη μιας 

τέτοιας δραστηριότητας; 

  

Τα κατάλοιπα του ψαρέματος… 

 

 Ας πάρουμε για παράδειγμα 

μια σύγχρονη παραθαλάσσια 

κοινότητα, όπου κάποιοι κάτοικοι 

εξασκούν το ψάρεμα: τί θα έχει 

διατηρηθεί μετά από 2000 χρόνια; 

Ανάμεσα στα κατάλοιπα της 

καθημερινής ζωής τους, οι 

αρχαιολόγοι του μέλλοντος θα 

αποκαλύψουν τα οστά των ψαριών που 

κατανάλωσαν: σπονδύλους της 

ραχοκοκκαλιάς, πλευρικά οστά, οστά 

και δόντια του κεφαλιού, λέπια και 

ωτολίθους των οστεϊχθύων και 

σπανιότερα χόνδρους και δόντια των 

χονδριχθύων (καρχαρίες και σαλάχια) 

EIK 2a-β. 

Σε αντίθεση με τα κατάλοιπα 

της χερσαίας πανίδας, η παρουσία της 

οποίας σε έναν οικισμό μπορεί να είναι 

κάποιες φορές τυχαία, τα κατάλοιπα 

των ψαριών και της λοιπής υδρόβιας 

πανίδας αποτελούν για τους ερευνητές 

σίγουρους μάρτυρες ηθελημένης  

παρέμβασης του ανθρώπου και 

μεταφοράς τους από ένα διαφορετικό 

οικοσύστημα, το νερό, σε έναν χώρο 

ανθρώπινης δραστηριότητας
1
. Για την 

αποκωδικοποίηση όμως των 

μαρτυριών αυτών χρειάζεται ειδική 

μελέτη. 

  

…και η επιστήμη που τα μελετά 

 

Τα κατάλοιπα των ψαριών 

είναι αντικείμενο μελέτης ενός ειδικού 

κλάδου της αρχαιο-ζωολογίας, της 

αρχαιο-ιχθυολογίας. Ο κλάδος είναι 

σχετικά καινούργιος, ηλικίας μόλις 30 

ετών,  έχει όμως ήδη διανύσει μια 

ενδιαφέρουσα πορεία, πλούσια σε 

συμπεράσματα για τις αλιευτικές 

δραστηριότητες των προϊστορικών 

κοινωνιών και για την συμβολή της 

υδρόβιας πανίδας στην παλαιο-

οικονομία, στην διατροφή και τις 

άλλες εκφάνσεις της καθημερινής 

ζωής. 

Το μέγεθος των πληροφοριών 

που μας δίνουν τα μικρά αυτά 

μαρτύρια περασμένων 

δραστηριοτήτων είναι εντυπωσιακό. 

Ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και 

τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που 

διασώζουν, μας μεταφέρουν στους 

βιότοπους όπου ανέτρεχαν οι παλαιοί 

κάτοικοι προκειμένου να 

προσποριστούν θαλάσσια τροφή, μας 

υποδεικνύουν τους τρόπους και την 

εποχή του ψαρέματος και αποτελούν 

το κλειδί, για να κατανοήσουμε την 

σύνθεση της εκάστοτε ψαριάς, τα είδη 

που ηθελημένα ή μη ψαρεύτηκαν, τις 

ποσότητες και τον τρόπο που έφτασαν 

στο προϊστορικό «πιάτο». 

                                                 
1
 Σε ένα ανασκαφικό σύνολο, υπάρχει βέβαια 

και ο κίνδυνος εξωτερικών «μολύνσεων» από 

πουλιά-«ψαράδες» ή από ζώα που μετέφεραν 

στον οικισμό κατάλοιπα του θηράματός τους. 
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Προτού όμως φτάσουν στο 

τραπέζι μελέτης του αρχαιο-

ιχθυολόγου, χρειάζεται πρώτα 

συστηματική ανασκαφική μέθοδος, 

συστηματική δειγματοληψία και 

εφαρμογή κοσκινίσματος του χώματος, 

ώστε να περισυλλεχθεί η πλειονότητα 

των οστών που σώζονται σε έναν 

οικισμό, συνήθως πολύ μικρών και 

εύθραυστων.  

 

Αρχαιο-ιχθυολογικές έρευνες 

στην Ελλάδα 

 

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες 

γύρω από το θέμα της προϊστορικής 

αλιείας έχουν ενταθεί. Αρκετές θέσεις 

στην Ελλάδα, τόσο παράλιες-

νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές, έχουν 

αποδώσει ικανές ποσότητες 

οστεολογικού υλικού. Ταυτόχρονα, 

γίνεται προσπάθεια για συνθετική 

παρουσίαση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, βασιζόμενη τόσο στα 

οστά όσο και σε έμμεσες πηγές, όπως 

εργαλεία που πιθανώς αποτελούσαν 

αλιευτικό εξοπλισμό, αναπαραστάσεις 

της θαλάσσιας πανίδας σε 

τοιχογραφίες, αγγεία και σφραγίδες, 

αναφορές από συγγραφείς της 

αρχαιότητας και εθνογραφικά 

παράλληλα. Ωστόσο, η πιο άμεση και 

σίγουρη μαρτυρία της σχέσης του 

προϊστορικού ανθρώπου με το υγρό 

στοιχείο παραμένουν τα ίδια τα οστά. 

Παρότι οι εξειδικευμένες μελέτες από 

προϊστορικές θέσεις στη Βόρεια 

Ελλάδα είναι ακόμη λίγες, μπορούν να 

εξαχθούν κάποιες γενικές ενδείξεις 

των τάσεων που κυριάρχησαν στις 

περιόδους αυτές. 

 

1. Ποσά οστά μας κάνουν ένα 

ψάρι; 

 

Στον χάρτη  φαίνεται ότι οστά 

ψαριών έχουν βρεθεί σε αρκετές 

ανασκαφές EIK 1. Οι ποσότητες των 

οστών που βρίσκονται σε έναν οικισμό 

μας παραπέμπουν μόνο στον ελάχιστο 

αριθμό ψαριών που καταναλώθηκαν. 

Είναι βέβαιο ότι κάποια από τα 

απομεινάρια της κατανάλωσης αυτής 

πετάχτηκαν μακριά από τον οικισμό 

και ότι από αυτά που έμειναν στον 

οικισμό, κάποια δεν διατηρήθηκαν στο 

χώμα ή δεν συλλέχθηκαν κατά την 

ανασκαφή. 

Οι ποσότητες ψαριών στους 

οικισμούς της βόρειας Ελλάδας 

ποικίλουν, είναι ωστόσο πάντα 

σημαντικά υποδεέστερες σε σχέση με 

την υπόλοιπη πανίδα, την οποία  

κυρίως αποτελούν κατοικίδια και 

θηράματα. Το ψάρεμα, λοιπόν, δεν 

φαίνεται να ήταν βασική απασχόληση 

των κατοίκων, παρά συμπλήρωνε τις 

υπόλοιπες, αγροκτηνοτροφικές και 

θηρευτικές, δραστηριότητες. 

 

2. Ψάρεμα κοντά στην ακτή 

 

 Παρόλο που η χρήση γερών 

πλοιαρίων στα νεολιθικά χρόνια 

θεωρείται σίγουρη, οι συνθέσεις των 

ειδών που ψαρεύτηκαν μας δείχνουν 

ότι οι προϊστορικοί πληθυσμοί 

περιόριζαν την αλιευτική τους 

δραστηριότητα στις παράκτιες ζώνες, 

σε μικρά βάθη κοντά στην ακτή με 

αμμώδεις ή βραχώδεις βυθούς και σε 

περιοχές με υφάλμυρα έλη 

(Αρχοντικό, Τούμπα, Άγιος Μάμας, 

Παράδεισος, Μάκρη, Λιμενάρια). Τα 

πιο συχνά είδη στα αρχαιολογικά 

σύνολα ψαρεύτηκαν σε ρηχά και 

συχνά υφάλμυρα νερά, όπως η 

τσιπούρα, ο σαργός, το μελανούρι, το 

σκαθάρι, το φαγκρί˙ ανήκουν όλα στην 

ίδια οικογένεια των Sparidae που 

ακόμα και σήμερα αποτελεί το πιο 

σημαντικό τμήμα της ελληνικής 

αλιείας. Στους ίδιους βιοτόπους 

ψαρευόταν και η σφυρίδα 

(Εpinephelidae), συχνή στις 

ανασκαφές, πιο σπάνια η μαρίδα 

(Centracanthidae). Επίσης, 

ψαρεύονταν από τους κατοίκους και 

ψάρια από βαθύτερα νερά τα οποία 

εισέρχονταν στις λιμνοθάλασσες, όπως 
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ο κέφαλος (Mugilidae), το λαβράκι 

(Moronidae) και ο σκιός (Sciaenidae). 

Σχετική προτίμηση υπήρχε και για είδη 

που παραμένουν στο βυθό, όπως το 

λιθρίνι και η γόπα (Sparidae), η 

σκορπίνα (Scorpaenidae) και το 

μπαρμπούνι (Mullidae). 

Σε πιο βαθιά νερά (-125 μ.) 

ψαρεύονταν οι ελάχιστοι μπακαλιάροι 

και τα προσφυγάκια που έχουν βρεθεί 

(Merlucciidae, Gadidae). Τα μεγάλα 

πελαγίσια ψάρια, όπως οι τόνοι ή οι 

κολιοί (Scombridae) ή τα μικρότερα, 

σαρδέλες και γαύροι (Clupeidae, 

Engraulidae), που αποτελούν δείκτες 

ψαρέματος σε ανοιχτή θάλασσα με την 

βοήθεια πλοιαρίων και πιο σύνθετου 

εξοπλισμού, σπάνια βρίσκονται στο 

υλικό˙ αλλά και στην περίπτωση αυτή 

ενδέχεται να υποδηλώνουν μια 

σποραδική ψαριά κοντά στην ακτή, 

όταν αυτά τα πελαγίσια είδη 

προσεγγίζουν την ακτή για να 

γεννήσουν τα αυγά τους. 

Σπανίως επίσης έχουν βρεθεί 

σε ανασκαφές χόνδροι από καρχαρίες 

ή σαλάχια, που ενδεχομένως βρέθηκαν 

τυχαία στα δίχτυα αλλά καταναλώθηκε 

το κρέας τους ή χρησιμοποιήθηκε το 

τραχύ δέρμα τους ως γυαλόχαρτο. 

Ιδιαίτερη προτίμηση έδειχναν 

οι κάτοικοι και στα ψάρια του γλυκού 

νερού, όταν ο οικισμός τους βρισκόταν 

κοντά σε λίμνη ή ποταμό με ήπια ροή 

και πλούσια βλάστηση, όπως 

συμβαίνει συχνά στην βόρεια Ελλάδα 

(Σέρβια, Νεα Νικομήδεια, Μεγάλο 

Νησί Γαλάνης, Δισπηλιό, Αρχοντικό, 

Καστανάς, Δήμητρα, Κρυονέρι, 

Ντικίλι Τας, Σιταγροί). Έτσι 

βρίσκουμε συχνά γουλιανούς και 

εκπροσώπους της οικογένειας των 

Cyprinidae (γριβάδια, τυλινάρια, 

γλήνια, τσιρόνια, σκαρούνια κ.α.). Το 

ψάρεμά τους γινόταν είτε από τις όχθες 

είτε με ξύλινες βάρκες σε βαθύτερα 

νερά, όπως υποδεικνύουν τα 

απομεινάρια των ξύλινων βαρκών που 

βρέθηκαν στο νεολιθικό Δισπηλιό. Οι 

κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν 

παρέλειπαν επίσης να συλλέγουν 

συμπληρωματικά και μαλάκια από τις 

όχθες, όπως θα φανεί και στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

3. Εποχές ψαρέματος 

 

Πάνω στα οστά των ψαριών  

καταγράφεται με ακρίβεια η εποχή του 

θανάτου τους ή αλλιώς της αλιείας 

τους. Έτσι μπορούμε να διεξαγάγουμε 

αποτελέσματα για τις εποχές του έτους 

κατά τις οποίες οι κάτοικοι του 

εκάστοτε οικισμού ανέπτυσσαν την 

αλιευτική τους δραστηριότητα. Σε 

γενικές γραμμές, τα περισσότερα είδη 

που περιλαμβάνονται στα 

αρχαιολογικά σύνολα έχουν μια 

σταθερή παρουσία από εποχή σε εποχή 

και από έτος σε έτος. Μικρές 

διακυμάνσεις διαπιστώνονται ανάλογα 

με το είδος, η αφθονία όμως στις 

περισσότερες ψαριές παρατηρείται από 

τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, ενώ 

στις λιμνοθάλασσες το φθινόπωρο. 

Ψάρια πιο βαθιών νερών, όπως οι 

μπακαλιάροι, ψαρεύονταν πιο πολύ το 

χειμώνα. Τα πελαγίσια ψάρια 

συνιστούσαν με τη σειρά τους πηγή 

εξαιρετικά ασταθή, πράγμα που σε 

συνδυασμό με την δυσκολία της 

αλιείας τους απέτρεπε την 

συστηματική αναζήτησή τους. Παρόλα 

αυτά, όταν τέτοια κοπάδια 

προσέγγιζαν τις ακτές και ψαρεύονταν, 

απέφεραν στους κατοίκους ποσότητες 

διόλου ευκαταφρόνητες. Τέλος, τα 

ψάρια του γλυκού νερού ήταν 

διαθέσιμα όλο το χρόνο, γεγονός που 

συντελούσε στο να έχουν τη σταθερή 

προτίμηση των κατοίκων των 

παραλίμνιων και παραποτάμιων 

οικισμών της βόρειας Ελλάδας. 

  

4. Με δίχτυα και αγκίστρια 

 

Τα στοιχεία που θα μπορούσαν 

να μας δώσουν πληροφορίες για τους 

τρόπους αλιείας στην προϊστορία είναι 

σήμερα σχεδόν χαμένα: τα «σύνεργα 
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του ψαρέματος» φτιαγμένα από 

οργανικά υλικά, όπως τα δίχτυα, οι 

πετονιές, οι φελλοί, οι παγίδες, τα 

δηλητήρια, τα δολώματα, δεν 

σώζονται συνήθως στο αρχαιολογικό 

υλικό, παρά μόνο υπό ειδικές 

συνθήκες όπως το υγρό περιβάλλον 

EIK 3. Σώζονται, ωστόσο, έμμεσα 

στοιχεία, όπως μεγάλες βελόνες από 

οστό ή μέταλλο που ενδεχομένως 

είχαν χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή διχτύων (Σέρβια, Νέα 

Νικομήδεια, Ντικίλι Τας). Έχουν 

ακόμη βρεθεί αγκίστρια από διάφορα 

υλικά (Δισπηλιό, Σέρβια, Καστανάς, 

Άγιος Μάμας, Σταυρούπολη), καθώς 

και καμάκια (Σταυρούπολη)(EIK 4- 

προθήκη).  Τα αλιευτικά βάρη ήταν 

συνήθως μεταλλικές πλάκες, αλλά 

ακόμη και οι απλές κροκάλες με 

φυσική ή τεχνητή εγκοπή (Σέρβια) ή 

θραύσματα από αγγεία (Νέα 

Νικομήδεια) μπορούσαν να 

χρησιμεύσουν για την εφαρμογή του 

νήματος των διχτύων. 

Τις παραπάνω πληροφορίες για 

τους τρόπους αλιείας μπορούν να 

συμπληρώσουν τα στοιχεία από τα ίδια 

τα οστά, καθώς διαφορετικός 

εξοπλισμός χρησιμοποιούνταν κάθε 

φορά, ανάλογα με την κατηγορία των 

ψαριών (αφρόψαρα, ψάρια του βυθού, 

πελαγίσια, μοναχικά ή κοπάδια) και τα 

μεγέθη. Έτσι, μελετώντας τα 

αρχαιολογικά σύνολα από την βόρεια 

Ελλάδα, στα οποία κυριαρχούν τα 

ψάρια μικρού βάθους, μπορούμε να 

υποθέσουμε  ότι οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούσαν κατ’ άτομα ή κατά 

μικρές ομάδες απλές μεθόδους αλιείας, 

όπως δίχτυα, αγκίστρια και παγίδες, 

τόσο από την ακτή όσο και από 

βάρκες,. Με τον ίδιο εξοπλισμό ήταν 

δυνατό να ψαρεύονται ενίοτε και τα 

πελαγίσια ψάρια που προσεγγίζουν 

μικρότερα βάθη. Στις λιμνοθάλασσες, 

ο αποκλεισμός της διεξόδου στη 

θάλασσα εγκλώβιζε τα ψάρια σε μια 

κλειστή πισίνα, απ’ όπου οι κάτοικοι 

μπορούσαν να ψαρεύουν για αρκετό 

καιρό με αγκίστρια ή καμάκια. Τα 

ψάρια των στάσιμων νερών των 

λιμνών και των ποταμών, καθώς 

σχημάτίζουν συχνά κοπάδια στην 

επιφάνεια του νερού, μπορούσαν να 

ψαρεύονται με σαΐνια ή δίχτυα. 

Αντίθετα, για το ψάρεμα των 

μοναχικών ψαριών που κατοικούν 

στον βουρκώδη βυθό των ποταμών 

(γουλιανός, τούρνα, γλήνι) ήταν πιο 

αποτελεσματική η χρήση καμακιών, 

αγκιστριών, δηλητηρίου και παγίδων 

με δόλωμα. 

 

5. Γεμάτα δίχτυα 

 

Η ανασύσταση των μεγεθών 

κάθε είδους ψαριού που εντοπίστηκε 

στα αρχαιολογικά σύνολα έδειξε ότι τα 

ψάρια που ψαρεύονταν ήταν τις 

περισσότερες φορές μεσαία ή μεγάλα 

(Καστανάς, Βασιλικά, Δήμητρα, 

Μάκρη). Αν και ενδέχεται τα 

μικρότερα οστά να μην διατηρήθηκαν 

ή να μην συλλέχθηκαν κατά την 

ανασκαφή, ακόμη και η μερική αυτή 

εικόνα υποδηλώνει ότι οι κάτοικοι της 

βόρειας Ελλάδας είχαν στην διάθεσή 

τους μια πλούσια υδρόβια πανίδα, που 

απέφερε πλούσιες ψαριές, τόσο σε 

μεγέθη όσο και σε ποσότητες. 

Εξάλλου, τα απλά μέσα της εποχής δεν 

θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει 

μείωση των μεγεθών και των 

πληθυσμών. 

 

6. Φρέσκα ψάρια 

 

Τα ψάρια που αλιεύονταν, 

καταναλώνονταν ενίοτε επιτόπου στην 

ακτή (και επομένως δεν βρίσκονται σε 

μια ανασκαφή οικισμού) αλλά τις 

περισσότερες φορές διοχετεύονταν 

στον οικισμό για κατανάλωση. Η 

κοντινή απόσταση των περισσότερων 

προϊστορικών θέσεων από την ακτή ή 

το ποτάμι καθιστούσε εύκολη και 

γρήγορη την μεταφορά των ψαριών 

από τον τόπο ψαρέματος στον οικισμό, 
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χωρίς να απαιτείται ειδική 

προετοιμασία. 

Οι προϊστορικοί πληθυσμοί 

κατείχαν ωστόσο τεχνικές 

συντήρησης, όπως το πάστωμα, το 

κάπνισμα και την ξήρανση του 

κρέατος
2
. Οι τεχνικές αυτές είναι 

μερικές φορές ορατές στα οστά ενός 

οικισμού˙ μπορεί για παράδειγμα να 

απουσιάζουν συστηματικά τα 

κρανιακά ή τα μετα-θωρακικά οστά, 

πράγμα που υποδηλώνει ότι τα ψάρια 

υπέστησαν αφαίρεση του κεφαλιού 

(τρόπος αφαίμαξης) και των 

εντοσθίων, προκειμένου να 

αλατιστούν και να διατηρηθούν 

περισσότερο. Σε άλλες περιπτώσεις, 

σώζονται συγκεκριμένα μόνο τμήματα 

μεγάλων ψαριών από μακρινούς 

βιοτόπους, τα οποία έφταναν στον 

οικισμό ήδη τεμαχισμένα και 

διατηρημένα, όπως για παράδειγμα το 

μοναδικό θαλασσινό έδεσμα από 

τμήμα μεγάλου τόνου που βρέθηκε στο 

Ντικίλι Τας, όπου  κατά τ’ άλλα 

καταναλώνονταν μόνο ποταμίσια 

ψάρια. Σε άλλους οικισμούς 

(Καστανάς, Δήμητρα), τα εξαιρετικά 

μεγάλα μεγέθη ψαριών που βρέθηκαν, 

όπως του γουλιανού, μαρτυρούν ίσως  

ότι εφαρμόστηκε κάποια τεχνική 

διατήρησης, προκειμένου να γίνεται 

σταδιακή κατανάλωση της μεγάλης 

ποσότητας. Συνήθως όμως δεν έχουμε 

δείγματα ιδιαίτερα μεγάλης ψαριάς, η 

οποία θα απαιτούσε και ανάλογη 

διαχείριση για την διατήρηση της 

ποσότητας του κρέατος.  

 

7. Από τα δίχτυα στην προϊστορική 

κατσαρόλα 

 

Οι σχετικά μικρές ποσότητες 

ψαριών καταναλώνονταν, λοιπόν, 

συνήθως άμεσα. Το βράσιμο ή το 

ψήσιμο είναι οι πιο πιθανοί τρόποι 

προετοιμασίας, οι οποίοι όμως 
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 Όπως έχουν δείξει τα ευρήματα από πολύ 

παλαιότερες κοινότητες της κεντρικής 

Ευρώπης (Παλαιολιθική περίοδος). 

δύσκολα αφήνουν ίχνη στα οστά 

(Καστανάς). Μερικές φορές επίσης 

σώζονται ίχνη διαμελισμού και 

τεμαχισμού των ψαριών, πολλές φορές 

στο σημείο της ένωσης του κεφαλιού 

με το υπόλοιπο σώμα. Ίσως όμως δεν 

θα μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε 

περισσότερες λεπτομέρειες για  το 

κομμάτι αυτό της ιστορίας της 

προϊστορικής διατροφής.  

 

 

Συνοπτικά 

 

Οι προϊστορικοί κάτοικοι των 

οικισμών της βόρειας Ελλάδας 

ψάρευαν συχνά στους κοντινούς στον 

οικισμό βιότοπους: στις ακτές και σε 

μικρά βάθη μέσα στην θάλασσα, στις 

λίμνες και στα ποτάμια. Οι τρόποι 

αλιείας ποίκιλαν, ανάλογα με τα είδη 

και τα μεγέθη των ψαριών αλλά και 

τον βιότοπό τους. Οι ψαριές, που 

αποτελούσαν συχνά υπολογίσιμη 

απόδοση τροφής, συμπλήρωναν 

περισσότερο μια διατροφή βασισμένη 

στα κρέας των κατοικίδιων ζώων και 

θηραμάτων, ακόμα και σε εποχές όπου 

άφθονη τροφή προερχόταν από άλλες 

πηγές. Η κατανάλωσή τους ήταν  

συνήθως άμεση και δεν απαιτούσε 

διατήρηση. 

 

Η παρουσία των ψαριών στους 

προϊστορικούς αιώνες φαίνεται με μια 

πρώτη ανάγνωση αρκετά τυχαία και 

αυξομειούμενη, τόσο από οικισμό σε 

οικισμό όσο και από εποχή σε εποχή 

(από την Αρχαιότερη Νεολιθική μέχρι 

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού). Είναι 

παρόλα αυτά μια παρουσία σχεδόν 

συνεχής που συμπληρώνει τις γνώσεις 

μας για τη καθημερινή ζωή του 

προϊστορικού ανθρώπου και την σχέση 

του με το περιβάλλον. 

 

Τ.Θ. 


