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Εισαγωγή 

Όλες οι αρχαιολογικές ανασκαφές, ανεξάρτητα από την έκτασή τους ή την εποχή 

στην οποία χρονολογούνται, φέρνουν στο φως οστά ζώων σε μεγάλες ποσότητες. Τα 

οστά αυτά βρίσκονται συνήθως θραυσμένα, σπάνια διατηρούνται ακέραια, συνιστούν δε 

στην πλειονότητά τους υπολείμματα επεξεργασίας ή κατανάλωσης τροφής (εικ. 1). 

Ενίοτε κάποια οστά είναι εργασμένα, έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, για την κατασκευή 

εργαλείων, ειδών οικιακής χρήσης, ακόμα και παιδικών παιγνιδιών, κοσμημάτων ή 

μουσικών οργάνων. Ο κλάδος της αρχαιολογίας, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την μελέτη 

των ζωικών καταλοίπων, είναι η ζωοαρχαιολογία, κλάδος πολυσχιδής που 

διασταυρώνεται και συνεργάζεται στενά, ανάλογα με την εκάστοτε έμφαση των 

ερευνητών της, με άλλες επιστήμες, όπως η ζωολογία, η συγκριτική ανατομία, η 

παλυνολογία, η παλαιοντολογία, η εθνοζωολογία, κλπ.
1
 Η θεματική ενότητα αυτού του 

κεφαλαίου, λοιπόν, που αναφέρεται σε δύο αναμφισβήτητης σημασίας οικονομικές 

δραστηριότητες, την κτηνοτροφία και το κυνήγι, συνιστά μία μόνο όψη των ερευνητικών 

πεδίων της ζωοαρχαιολογίας. 

 

Εικ. 1. Θραύσματα οστών ζώων από τον νεολιθικό οικισμό της Σταυρούπολης 

Θεσσαλονίκης. Μία τυχαία, αλλά χαρακτηριστική συνάθροιση. 

 

 

                                                        
1  Για τον ορισμό, τις ερευνητικές δυνατότητες και τις μεθόδους της ζωοαρχαιολογίας, καθώς και την 

εφαρμογή της στην ελληνική αρχαιολογία, βλ. Γιαννούλη (2009). 



Κτηνοτροφία 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προϊστορίας, αλλά και κατά τους ιστορικούς χρόνους, 

τα γνωστά ζώα της οικιακής πανίδας συνεισφέρουν την συντριπτική πλειονότητα των 

ζωικών καταλοίπων από αρχαιολογικές ανασκαφές. Στην περιοχή της Μακεδονίας, όπως 

άλλως τε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, η οικόσιτη πανίδα κάνει την εμφάνισή της 

ταυτόχρονα με τους πρώτους μόνιμους οικισμούς. Ήδη από την 7
η
 χιλιετία π.Χ. πρόβατα 

(Ovis aries) και αίγες (Capra hircus), χοίροι (Sus domesticus) και βοοειδή (Bos taurus) 

εκτρέφονταν σε κοπάδια για το κρέας, το γάλα και το μαλλί ή το δέρμα τους, ενώ 

πολύτιμη ήταν και η συμβολή άλλων, μη ορατών αρχαιολογικά, προϊόντων, όπως η 

κοπριά, που εχρησιμοποιείτο ως λίπασμα για τους αγρούς, διάφορες μεμβράνες, που 

εχρησιμοποιούντο ως ασκοί για μεταφορά υγρών, και ακόμα τριχιές, τένοντες, έντερα 

και νεύρα, που εχρησιμοποιούντο ως νήματα, κλωστές, σχοινιά ή χορδές. Η εξάρτηση 

των προϊστορικών κατοίκων της Μακεδονίας από αυτά τα είδη για τη διατροφή τους 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε η κάλυψη των αναγκών τους σε πρωτεΐνες γίνεται σχεδόν 

αποκλειστικά από την οικόσιτη πανίδα. Στα προαναφερθέντα είδη θα πρέπει να 

προστεθεί και ο σκύλος (Canis familiaris), απαραίτητο μέλος του κοπαδιού, αφού εκτός 

από φύλακας και σύντροφος στο κυνήγι, αποτελούσε και αυτός είδος διατροφής, 

τουλάχιστον μέχρι την αρχή της Εποχής του Χαλκού. Την ίδια εποχή εμφανίζονται το 

άλογο (Equus caballus) και ο όνος (Equus asinus), πρωτίστως ως ζώα για αγροτικές 

εργασίες και ως μέσα μεταφοράς. 

Τα πρώτα είδη της οικόσιτης πανίδας έφθασαν στην Ελλάδα από τη Μέση 

Ανατολή, όπου η εξημέρωσή τους έχει συντελεστεί ήδη από την 8
η
 και 7

η
 χιλιετία, από 

τη δε Μακεδονία, και γενικότερα τη βόρειο Ελλάδα, ξεκινά μία από τις δύο κύριες 

διαδρομές εξάπλωσής τους προς την Ευρώπη. Η εξημέρωση οποιουδήποτε είδους 

προϋποθέτει την ύπαρξή του σε άγρια μορφή, η δε διαδικασία καθ’ εαυτή διαταράσσει το 

ρυθμό ανάπτυξης διαφόρων μερών του οργανισμού του με αποτέλεσμα μικρότερες ή 

μεγαλύτερες μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Η πιο συνηθισμένη από αυτές, η οποία 

αφορά όλα σχεδόν τα κατοικίδια ζώα, είναι η σημαντική μείωση του μεγέθους τους. 

Εκτός αυτού, παρατηρείται βράχυνση του μπροστινού μέρους του κρανίου των χοίρων 

και των σκύλων, καθώς και μείωση του μεγέθους των δοντιών τους, μείωση του 

διαστήματος ανάμεσα στα δόντια των σκύλων σε σχέση με αυτά των λύκων, των άγριων 



δηλαδή προγόνων τους, όπως και απώλεια των κεράτων στις προβατίνες. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές αναφέρονται σε οστεολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εμφανή 

και μετρήσιμα αρχαιολογικά, και όχι σε φυσικά χαρακτηριστικά, που δεν είναι δυνατόν 

να επιβεβαιωθούν (π.χ. τρίχωμα, μαλλί, ουρά, αυτιά, κλπ.). 

Άγρια πρόβατα δεν ζουν στην Ελλάδα, ούτε στην Παλαιολιθική ούτε στη 

Μεσολιθική εποχή. Αντίθετα, άγριες αίγες υπάρχουν και μάλιστα πολλών υποειδών, παρ’ 

όλα αυτά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ισχυρές ενδείξεις πρωτογενούς εξημέρωσής τους. 

Όσο για τα βοοειδή και τους χοίρους, η άγρια μορφή των οποίων (Bos primigenius και 

Sus scrofa) απαντά σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, υπάρχουν αρκετές 

ενδείξεις σε διάφορα ζωοαρχαιολογικά σύνολα της Μακεδονίας και αλλού για την 

εκμετάλλευση των τοπικών άγριων πληθυσμών με στόχο την βελτίωση των 

εξημερωμένων κοπαδιών (π.χ. Σιταγροί, Σταυρούπολη, Άργισσα, Λέρνα). Οι ενδείξεις 

αυτές είναι κυρίως μετρικές, συνυπάρχουν δηλαδή στο ίδιο ζωοαρχαιολογικό σύνολο 

οστά από ήμερα και άγρια ζώα, αλλά και από μεταβατικές μορφές που προέκυψαν από 

την διασταύρωσή τους. Ο σκύλος εμφανίζεται και αυτός πολύ νωρίς, πρωτίστως ως 

σύντροφος και φύλακας των κοπαδιών, αλλά και ως περιστασιακή πηγή κρέατος 

τουλάχιστον μέχρι την τρίτη χιλιετία π.Χ., οπότε σιγά-σιγά η κυνοφαγία αρχίζει να 

ατονεί. Τέλος, το άλογο και ο όνος φθάνουν στην Ελλάδα την Εποχή του Χαλκού, πρώτα 

ο όνος από τη βόρειο Αφρική και λίγο αργότερα το άλογο από την κεντρική Ασία. Στη 

Μακεδονία η σειρά αυτή αντιστρέφεται, αφού, σύμφωνα με τα ζωοαρχαιολογικά 

δεδομένα μέχρι στιγμής, ο ίππος φαίνεται να προηγείται χρονικά του όνου
2
. Επειδή τα 

είδη αυτά ουδέποτε ενσωματώθηκαν στη διατροφική αλυσίδα, αλλά και επειδή έφθασαν 

στην Ελλάδα πολύ αργότερα από τα άλλα οικόσιτα είδη, οι μορφολογικές διαφορές 

ήμερων και άγριων μορφών είναι πολύ μικρές. 

Η εξάρτηση του ανθρώπου από την οικόσιτη πανίδα για την κάλυψη των 

διατροφικών του αναγκών, όπως είναι φυσικό, συνδέεται άμεσα με τη μόνιμη 

εγκατάσταση και την άσκηση της γεωργίας. Οι προϊστορικοί οικισμοί της Μακεδονίας 

ιδρύονται σε εδάφη που ικανοποιούν, ως επί το πλείστον, τις απαιτήσεις μιας 

γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας, δηλαδή, που εξασφαλίζουν αφθονία νερού, αρώσιμων 

εκτάσεων, βοσκής για τα μικρά μυρηκαστικά, αλλά και για τα βοοειδή, που προτιμούν 

                                                        
2 Βλ. Cantuel et al. (2010). 



πιο υγρές περιοχές, και κάποια δασοκάλυψη για την διατροφή των χοίρων. Τα ζώα 

φυλάσσονταν σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, και μόνο λίγα ζούσαν εντός των 

ορίων του –κυρίως χοίροι και αιγοπρόβατα για την ικανοποίηση των ημερήσιων 

αναγκών μιας οικογένειας–, η δε εκμετάλλευσή τους πρέπει να ακολουθούσε την 

παραδοσιακή μέθοδο της εδραίας κτηνοτροφίας. Μη μόνιμες, εποχικές εγκαταστάσεις, 

αν και έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την άσκηση της νομαδικής 

κτηνοτροφίας, που όμως δεν πρέπει να αποκλείεται, αφού έχει καταγραφεί από 

εθνολογικής πλευράς σε πολλά μέρη της βορείου Ελλάδος. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προϊστορίας και μέχρι τις μέρες μας ακόμα, η 

κτηνοτροφία βασίζεται σε δύο κατ’ εξοχήν είδη, τα πρόβατα και τις αίγες, τα οστά των 

οποίων πολλές φορές υπερβαίνουν το 40-50% της οικόσιτης πανίδας. Αν και τα δύο αυτά 

είδη εκτρέφονται συχνά από κοινού στα ίδια κοπάδια, εν τούτοις χαρακτηρίζονται από 

αρκετές διαφορές τόσο στις διατροφικές τους συνήθειες, όσο και στη συμπεριφορά τους. 

Τα πρόβατα βόσκουν το χαμηλό χορτάρι που φυτρώνει σε πεδινές περιοχές ή χαμηλούς 

αναβαθμούς, έχουν δε ιδιαίτερα οργανωμένη ομαδική συμπεριφορά και τείνουν να 

μένουν το ένα κοντά στο άλλο κατά τη βοσκή. Αντίθετα, οι αίγες προτιμούν τους 

ακανθώδεις θάμνους σε βραχώδεις και λοφώδεις περιοχές, είναι δε ιδιαίτερα κινητικά 

ζώα και τείνουν να αποσπώνται από το κοπάδι τρέχοντας από δω κι από κει. Ως εκ 

τούτου, οι αίγες οδηγούν το κοπάδι στα βοσκοτόπια, ενώ τα πρόβατα συγκρατούν τα 

μέλη του κοπαδιού μαζί κατά τη βοσκή. 

Η ηλικία σφαγής ενός ζώου εξαρτάται κατ’ εξοχήν από το προϊόν για το οποίο 

εκτρέφεται. Αν, για παράδειγμα, από ένα κοπάδι αιγοπροβάτων το ζητούμενο είναι το 

κρέας, τα περισσότερα ζώα σφάζονται όταν έχουν πάρει το επιθυμητό βάρος και πάντως 

πριν την έλευση του χειμώνα, όταν η τροφή είναι λιγότερο άφθονη. Αν το ζητούμενο 

είναι το γάλα, οι περισσότερες σφαγές αφορούν τα αμνοερίφια, τους φυσικούς 

ανταγωνιστές του κτηνοτρόφου για το γάλα των γιδών και των προβατίνων. Αν το 

ζητούμενο είναι το μαλλί, τα ζώα διατηρούνται εν ζωή σε μεγαλύτερες ηλικίες, αφού τα 

μεγαλύτερα ζώα δίνουν περισσότερο και καλύτερης ποιότητας μαλλί. Σε κάθε περίπτωση 

ένα ποσοστό διατηρείται στο κοπάδι για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Βέβαια, η εκτροφή 

των ζώων δεν γίνεται ποτέ για ένα μόνο προϊόν, επειδή η προϊστορική οικονομία ήταν 

μεικτή και επειδή η συμπληρωματικότητα των ειδών και των προϊόντων τους καθιστά 



τον κτηνοτρόφο λιγότερο «τρωτό» απ’ ότι θα ήταν αν εξέτρεφε μόνο ένα κύριο είδος ή 

βασιζόταν σε ένα μόνο προϊόν. 

Αν και η άσκηση της κτηνοτροφίας κατά τους προϊστορικούς χρόνους αφορούσε 

πάντα την ίδια ποικιλία ειδών, διαφοροποιήσεις στην ποσοστιαία αναλογία και τη 

θνησιμότητα των ζώων που αποτελούν τον πυρήνα της γίνονται εμφανείς ήδη από το 

τέλος της Νεολιθικής εποχής. Τούτο οφείλεται στη σταδιακή διεύρυνση της διατροφικής 

βάσης, η οποία είναι εμφανής και από άλλα δεδομένα, όπως την παρουσία σπόρων 

σταφυλιού, καθώς και την αυξημένη χωρητικότητα των πήλινων αγγείων (= 

αποθήκευση) και την έμφαση σε νέα ή κλειστά σχήματα (= κατανάλωση υγρών 

προϊόντων). Έτσι, λοιπόν, ενώ στην αρχή και κατά το μεγαλύτερο μέρος της Νεολιθικής 

η θνησιμότητα των οικόσιτων ειδών φανερώνει τη σημασία τους ως κύρια πηγή κρέατος, 

σταδιακά το γάλα, και εν γένει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αποκτούν αυξημένη 

σπουδαιότητα στη διατροφική αλυσίδα ήδη από το τέλος της Νεολιθικής εποχής. Λίγο 

αργότερα, νέα έμφαση αποκτούν και τα πρόβατα, όχι ως πηγές κρέατος πλέον, αλλά προ 

παντός ως πηγές ερίου, ενός προϊόντος τόσο «εξαγώγιμου» όσο και αποθηκεύσιμου. 

Πρακτικά, αυτή η στροφή από το σφάγιο στο ζωντανό ζώο σημαίνει σημαντική αύξηση 

του ορίου ηλικίας των παραγωγικών ζώων και ουσιαστικές αναπροσαρμογές στις 

μεθόδους κτηνοτροφίας και τη σύνθεση, φυσικά, των κοπαδιών. Ουσιαστικά, η μορφή 

αυτή της οικονομικής διαφοροποίησης επιφέρει επανεκτίμηση της αξίας ορισμένων 

προϊόντων (και ζώων) και νέες κοινωνικές, παραγωγικές και διακοινοτικές ισορροπίες. 

Παρά την ποσοστιαία κυριαρχία των αιγοπροβάτων, τα βοοειδή και οι χοίροι 

αποτελούν επίσης σημαντικά συστατικά μέλη της οικόσιτης αρχαιοπανίδας. Η αναλογία 

τους διαφέρει από οικισμό σε οικισμό και από εποχή σε εποχή, συχνά δε χρησιμοποιείται 

ως ένδειξη των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής γύρω από έναν οικισμό (π.χ. 

επάρκεια ή έλλειψη βοσκής, υγρά εδάφη, δασοκάλυψη, εκμετάλλευση ακαλλιέργητων 

εκτάσεων, κλπ.), σε γενικές γραμμές όμως αυξάνεται κατά την Εποχή του Χαλκού. Τα 

βοοειδή προσφέρουν ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, όπως κρέας, γάλα και τα 

παράγωγά του, αίμα, οστά, κέρατα και δέρμα για εργαλεία και ρουχισμό, κοπριά για τους 

αγρούς ως λίπασμα, λίπος για την κουζίνα, μεδούλι, και βεβαίως τη δύναμή τους για τις 

αγροτικές εργασίες και τις μεταφορές. Όμως, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τροφής 

(10% του βάρους τους περίπου ημερησίως) και η εκτροφή τους προϋποθέτει την 



εξασφάλιση της τροφής αυτής κατά τους χειμερινούς μήνες που η βοσκή δεν επαρκεί. 

Από την άλλη μεριά, ο χοίροι έχουν μεγάλη οικονομική αξία καθ’ όσον πρόκειται για 

ζώα με εξαιρετικά γοργό ρυθμό ανάπτυξης, πολλαπλασιάζονται επίσης με ταχύτατο 

ρυθμό και είναι ιδανικοί στο να βρίσκουν τροφή μόνοι τους ή μπορούν να τραφούν από 

τα μη βρώσιμα από τον άνθρωπο οργανικά κατάλοιπα. 

Όταν ένα ζώο οδηγείται στο σφαγείο, το σώμα του διαμελίζεται και αφαιρούνται 

τα μέρη εκείνα που θεωρούνται χρήσιμα για την κατασκευή εργαλείων και οικιακών 

σκευών (δέρμα, οστά, τένοντες, κλπ.). Έτσι, λοιπόν, πολύ συχνά τα οστά που βρίσκουμε 

στις αρχαιολογικές ανασκαφές είναι θραυσμένα με συγκεκριμένο τρόπο ή 

παρατηρούνται σημάδια από μαχαίρια ή τσεκούρια στην επιφάνειά τους, που 

προέρχονται από την επεξεργασία του σφαγίου. Ανάλογα με τη μορφή του εργαλείου, 

αλλά και από το μέρος του σκελετού στο οποίο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, είμαστε σε 

θέση να αναγνωρίζουμε τι είδους επεξεργασία έχει υποστεί το σφάγιο, πώς, δηλαδή, έχει 

διαμελιστεί, αν έχει αφαιρεθεί το δέρμα του, ποια οστά προέρχονται από τον «πάγκο του 

χασάπη», ποια από την κουζίνα και ποια από το τραπέζι. Άλλες φορές, συμβαίνει να 

απουσιάζουν συστηματικά «μερίδες» με πολύ κρέας, πιθανόν γιατί μέρος της παραγωγής 

δεν προοριζόταν για άμεση κατανάλωση και γι’ αυτό το λόγο τύγχανε διαφορετικής 

μεταχείρισης (π.χ. το κρέας ξηραίνονταν στον ήλιο, γινόταν παστό ή καπνιστό). 

Ο προϊστορικός κτηνοτρόφος, όπως άλλως τε και ο σύγχρονος, είχε να 

αντιμετωπίσει πολλούς απρόβλεπτους κινδύνους που απειλούν ένα κοπάδι. Μια κακή 

χρονιά, με κακή σοδειά, και διάφορες αρρώστιες μπορούν να αποδεκατίσουν ένα κοπάδι, 

με ολέθριες επιπτώσεις για τον επισιτισμό των κατοίκων ενός οικισμού. Πραγματικά, 

πολλές παθήσεις που ταλαιπωρούν τα ζώα σήμερα, αν και όχι θανατηφόρες, έχουν 

ιστορία χιλιάδων χρόνων και κάποιες από αυτές έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο 

ζωοαρχαιολογικό υλικό. Πολύ συχνά πρόκειται για οδοντικές ανωμαλίες γενετικής ή 

ανατομικής αιτιολογίας, όπως είναι η απουσία συγκεκριμένων δοντιών ή η μη 

φυσιολογική φθορά της μασητικής επιφάνειας κάποιων δοντιών (π.χ. σε περίπτωση που 

δεν συγκλείνουν οι γνάθοι). Άλλες παθήσεις πιθανόν να σχετίζονται με την ανάπτυξη του 

ζώου (π.χ. από έλλειψη τροφής), ενώ πολύ συχνοί είναι οι τραυματισμοί (συνήθως 

κατάγματα), οι αρθροπάθειες, οι σπονδυλοαρθρίτιδες, τα οστεόφυτα, κλπ. (εικ. 2). 



Κάποιες από αυτές τις παθήσεις είναι κληρονομικές, άλλες όμως ενδέχεται να οφείλονται 

στην κακή διατροφή και την προχωρημένη ηλικία του ζώου. 

 

α  β      γ  

 

              δ              ε  

Εικ. 2. Παραδείγματα παθολογοανατομικών ανωμαλιών από ζωοαρχαιολογικά σύνολα 

της νεολιθικής Μακεδονίας: α) άνω γνάθος αιγοπροβάτου με περιστροφή του τέταρτου 

προγόμφιου (Θέρμη), β) απώλεια του τρίτου προγόμφιου σε κάτω γνάθο αιγοπροβάτου 

εν ζωή (Δήμητρα), γ) ραδιογραφική απεικόνιση κατάγματος σε πλευρό αιγοπροβάτου 

(Βασιλικά), δ) κάτω γνάθος χοίρου με οίδημα τραυματικής ή μολυσματικής αιτιολογίας 

(Δήμητρα), ε) κάτω γνάθος χοίρου με έντονη μολυσματική δυσπλασία (Βασιλικά). 

 

Εν κατακλείδι, παρά τις χιλιετίες που μεσολάβησαν έως σήμερα, οι διαφορές 

μεταξύ των πρώτων εξημερωμένων ειδών με τα σημερινά αντίστοιχα είναι ελάχιστες. Γι’ 

αυτόν τον λόγο είναι δυνατόν σήμερα να γνωρίζουμε τα είδη των ζώων, τους τρόπους 

εκτροφής τους και εκμετάλλευσης των προϊόντων τους, ή την παθολογία τους, αφού 

ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά παραμένουν διαχρονικά από την εμφάνιση της 

κτηνοτροφίας έως σήμερα. 

 

 

Κυνήγι 

Εκτός από την οικόσιτη πανίδα, σημαντική επιπρόσθετη πηγή πρωτεϊνών και 

πρώτων υλών αποτελούσε και το κυνήγι. Η Μακεδονία έχει σήμερα εξαιρετική 



οικολογική αξία, καθώς εμφανίζει θαυμαστή γεωμορφολογική ποικιλία, διαφορετικούς 

τύπους βλάστησης και τεράστια ποικιλότητα επιμέρους ενδιαιτημάτων. Τα βουνά, τα 

δάση και οι υδροβιότοποί της είναι από τα σημαντικότερα καταφύγια της άγριας ζωής 

της χώρας μας, συντηρούν δε πολλά και διαφορετικά είδη πανίδας, κάποια από τα οποία 

απειλούνται με εξαφάνιση. 

Ειδικές αναλύσεις γύρης σε λιμναία ιζήματα στη βόρειο Ελλάδα επιβεβαιώνουν 

την πυκνή δασοκάλυψη των βουνών της Μακεδονίας κατά τη Νεολιθική και την Εποχή 

του Χαλκού. Το κυρίαρχο δένδρο είναι η δρυς, αλλά υπάρχουν και πεύκα, φουντουκιές, 

μελιές, φτελιές, σημύδες, ιξοί, καρπίνοι και οστριές. Η αδιατάρακτη δασοκάλυψη που 

παρατηρείται στη Μακεδονία καθ’ όλη τη διάρκεια της προϊστορίας, αλλά και μέχρι 

τουλάχιστον τους κλασικούς χρόνους, όπως δείχνουν τα διαγράμματα των αναλύσεων 

γύρης, δεν σημαίνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοί της δεν εκμεταλλεύονταν το δασικό πλούτο 

που τόσο αφειδώς προσέφερε το περιβάλλον τους. Η ξυλεία αποτελούσε σημαντική 

πρώτη ύλη για καύσιμα και για την οικοδόμηση οικιών, ενώ με το κόψιμο δένδρων 

δημιουργούνταν επί πλέον καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όταν αυτό κρινόταν αναγκαίο. Παρ’ 

όλα αυτά, οι συνέπειες της αποψίλωσης άργησαν πολύ να φανούν στη Μακεδονία, καθ’ 

όσον δεν γινόταν σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση του 

δασικού περιβάλλοντος και να διαταράσσει την άγρια πανίδα που αυτό φιλοξενούσε. 

Έτσι, λοιπόν, πολλά άγρια ζώα, ιδίως τα μεγάλα θηλαστικά, έβρισκαν όχι μόνο 

ασφαλές καταφύγιο στο ποικιλόμορφο τοπίο της Μακεδονίας, αλλά και τροφή σε τέτοια 

ποσότητα που να επιτρέπει τη συντήρησή τους σε ένα μέρος σε ετήσια βάση. Η πλούσια 

βιοποικιλότητα της προϊστορικής Μακεδονίας καταδεικνύεται πλέον εύγλωττα από το 

εύρος των ειδών που συνιστούν τα προϊστορικά θηράματα. Αυτά κατέληγαν στον 

οικισμό είτε ως προϊόντα συστηματικού κυνηγιού, όπου ο κυνηγός καταδίωκε το θήραμα 

στο δικό του βιότοπο, είτε ως περιστασιακού κυνηγιού, όταν, π.χ. κάποιο σαρκοβόρο 

πλησίαζε το κοπάδι απειλητικά. Σε κάθε περίπτωση, η άγρια αρχαιοπανίδα της 

Μακεδονίας συνίσταται από τα ίδια ακριβώς είδη ζώων, τα οποία απαντούν, αν και με 

αισθητά μειωμένη παρουσία, στην περιοχή αυτή σήμερα, εκτός από το λιοντάρι, το οποίο 

έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα ήδη από το τέλος της αρχαιότητος
3
. Έτσι, λοιπόν, 

                                                        
3  Για την ζωοαρχαιολογία του λιονταριού στην Ελλάδα, καθώς και των άγριων σαρκοβόρων γενικά, βλ. 

Yannouli (2003). 



βρίσκουμε ελάφια, αγριόχοιρους, άγρια βόδια, αγριόγιδα, λύκους, αλεπούδες, αρκούδες, 

νυφίτσες, κουνάβια, ασβούς, ενυδρίδες, κάστορες, αγριόγατες, λύγκες, λαγούς, 

σκαντζόχοιρους, χελώνες και κάθε είδους τρωκτικών, ακόμα και ερπετά, φάλαινες, 

φώκιες και δελφίνια. Ακόμα, πολλά πουλιά που ζουν στις όχθες των λιμνών και των 

ποταμών, και άλλα που προτιμούν τα ορεινά τοπία: κουκουβάγιες, ερωδιούς, όρνιθες, 

πάπιες, κύκνους, χήνες, νερόκοτες, πελεκάνους, κορμοράνους, πελαργούς, 

θαλασσαετούς, χρυσαετούς, πέρδικες, καλιακούδες, κουρούνες, γεράνια, 

ποντικογερακίνες, αγριόγαλλους, τουρλίδες, αγριοπερίστερα, κά. Η μεγάλη ποικιλία των 

ειδών αυτών, αλλά και οι διαφορές τους ως προς τα ενδιαιτήματα και τη συμπεριφορά 

τους δηλώνουν ότι οι κυνηγοί, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις που αναμφισβήτητα 

κατείχαν, ήσαν και γνώστες των περασμάτων, της συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων, των 

ειδικών γνωρισμάτων των εκάστοτε θηραμάτων τους. 

Σε γενικές γραμμές, ανάμεσα στα ζωικά κατάλοιπα από μια αρχαιολογική 

ανασκαφή, τα οστά των άγριων ζώων καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό 

(συνήθως <5%). Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κάπως κατά την Πρώιμη Εποχή του 

Χαλκού, εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εξάρτηση από τις άγριες πηγές, 

ζωικές ή φυτικές. Τα πιο συχνά απαντώμενα είδη είναι τα ελάφια (κόκκινο ελάφι, 

πλατόνι, ζαρκάδι), τα οποία κυνηγούσαν όχι μόνο για το κρέας τους αλλά και για τα 

κέρατά τους, μια πρώτης τάξεως πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων, κοσμημάτων 

και σκευών (εικ. 3). Πολλές φορές βρίσκουμε στο αρχαιολογικό υλικό κέρατα που είχαν 

ήδη απορρίψει τα ελάφια και περισυλλέξει οι κυνηγοί από το έδαφος, και έτσι μπορούμε 

να υπολογίσουμε σε ποια εποχή του χρόνου είχε γίνει αυτό. Άλλα συχνά θηράματα είναι 

το αγριογούρουνο και ο λαγός, ενώ συγκεκριμένοι οικισμοί παρουσιάζουν σχετικά 

υψηλά ποσοστά ενός συγκεκριμένου είδους (π.χ. η αλεπού, η αρκούδα, ο λύκος και ο 

κάστορας στους Σιταγρούς). Η συχνή παρουσία ιχνών εργαλείων στα οστά διαφόρων 

άγριων ειδών δηλώνει ότι το κρέας τους αποτελούσε καταναλώσιμο είδος, ακόμα και 

τέτοιων ζώων όπως η αλεπού (Καστανάς, Σιταγροί, Τίρυνς, Λέρνα), η αρκούδα 

(Σιταγροί, Τίρυνς), το λιοντάρι (Τίρυνς, Καστανάς), ο λύκος (σπήλαιο Κίτσου), η 

χελώνα, το κουνάβι ή ο ασβός. 

 



           

Εικ. 3. Κέρατο πλατονιού από την Πεντάπολη Σερρών (ΠΕΧ). Διακρίνονται ίχνη καύσης 

στην βάση του καθώς και ατελούς επεξεργασίας στον κύριο άξονά του. 

 

Εκτός από κρέας, οστά και κέρατα, πολύτιμα πρέπει να ήταν και άλλα φθαρτά 

προϊόντα από άγρια ζώα, όπως η γούνα και το δέρμα τους, καθώς και άλλα λιγότερο 

κοινά, όπως η χολή, το λίπος ή συγκεκριμένα (κονιοποιημένα) οστά που, σύμφωνα με τις 

αρχαίες πηγές τουλάχιστον, εχρησιμοποιούντο στην παρασκευή διαφόρων ιαμάτων. Και 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι οι γνώσεις αυτές αποκτήθηκαν κατά το 

χρόνο συγγραφής αυτών των έργων και όχι νωρίτερα, κατά την προϊστορική εποχή. 

 

 

Ευτυχία Γιαννούλη 

Μάιος 2004 
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