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Γεωργία: 

Oι καλλιέργειες, οι γεωργικές πρακτικές και η παραγωγή 

της τροφής στη Μακεδονία από την Νεολιθική ως την 

Ελληνιστική περίοδο. Πληροφορίες με βάση την 

αρχαιοβοτανολογία και τους ‘Σπόρους της Ιστορίας’ 

 

Εύη Μαργαρίτη 

Δρ. Παλαιοβοτανολογίας 

 

  

Η αρχαιοβοτανολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους αρχαίους σπόρους και τα 

άλλα μέρη των φυτών που αποκαλύπτονται στις διάφορες ανασκαφές και έχουν 

άμεση σχέση με τα αρχαιολογικά στρώματα από τα οποία προέρχονται.  

Τόσο οι σπόροι, όσο και  άλλα μέρη του φυτού, μπορούν να διατηρηθούν ως τις 

μέρες μας με διάφορους τρόπους: 

1. απανθρακωμένοι-όταν έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένη θερμοκρασία 

2.  σε κατάσταση υψηλής υγρασίας-όταν βρίσκονται σε πολύ υγρές και αναερόβιες 

συνθήκεs (συνήθης μορφή διατήρησης σε αρχαιολογικούς οικισμούς της 

Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης)  

3.  σε κατασταση υψηλής ξηρασίας- όταν βρίσκονται σε χώρους με πολύ χαμηλή 

υγρασία (συνήθης μορφή διατήρησης σε χώρες όπως η Αίγυπτος)  

4.  ως αποτυπώματα στον πηλό διαφόρων αγγείων 

5.  πετροποιημένοι-(όταν ο ιστός των φυτών αντικατασταθεί με ανόργανες ενώσεις, 

όπως είναι π.χ το ανθρακικό ασβέστιο) 

6.  όταν βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με μέταλλα, όπως ο χαλκός-(ο φυτικός 

ιστός διατηρείται μέσω βακτηριακής δράσης των αλάτων που περιέχουν τα 

μέταλλα). Ολόκληρα ρόδια βρέθηκαν πρόσφατα στις ανασκαφές της Κορίνθου, 

όπου είχαν διατηρηθεί μέσα σε ένα χάλκινο αγγείο.  
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Η πιο συνηθισμένη κατάσταση διατήρησης των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων στην 

Ελλάδα είναι η απανθράκωση. Τα φυτικά κατάλοιπα ήρθαν για κάποιο λόγο σε 

επαφή με τη φωτιά, είτε κατά την καταστροφή των οικισμών είτε ως αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας τους για κατανάλωση, απανθρακώθηκαν και έτσι διατηρήθηκαν μέσα 

στους αιώνες. Το αρχαιοβοτανικό υλικό έρχεται στο φως με συγκεκριμένη 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, την επίπλευςη (νεροκόσκινο). Χώμα παρμένο 

από τα αρχαιολογικά στρώματα τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένο βαρέλι, στο 

εσωτερικό του οποίου υπάρχει σύστημα σωλήνων που τροφοδοτεί νερό 

συγκεκριμένης και ελεγχόμενης πίεσης. Με τη συνεχή ροή του νερού και την 

ανάδευση του χώματος, τα απανθρακωμένα μέρη των φυτών επιπλέουν και με την 

υπερχείληση καταλήγουν στα ειδικά γεωλογικά κόσκινα που είναι τοποθετημένα 

στην εκροή του διαμορφωμένου στομίου του βαρελιού (French 1971).  Η επίπλευση 

βασίζεται λοιπόν στο συνδυασμό της ροής του νερού, της κατάληξής του σε ειδικά 

γεωλογικά κόσκινα και ουσιαστικά στοχεύει στον διαχωρισμό των οργανικών υλικών 

από τον κύριο όγκο του χώματος  που προέρχεται από τις αρχαιολογικές επιχώσεις 

(Φωτο 1α & 1β).  

Μετά την επίπλευση, ακολουθεί η μελέτη των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων στο 

μικροσκόπιο, όπου και γίνεται η αναγνώριση των διαφόρων ειδών. Η αναγνώριση 

βασίζεται σε συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά και στην αρχή της 

σύγκρισης των αρχαίων σπόρων με μοντέρνο κατηγοριοποιημένο υλικό το οποίο 

αποτελεί  τη «συλλογή αναφοράς» και είναι  το βασικό «εργαλείο» ενός 

αρχαιοβοτανολογικού εργαστηρίου. 

Ύστερα από την αναγνώριση των ειδών ακολουθεί η καταγραφή και καταμέτρησή 

τους, που αποτελεί ουσιαστικό στάδιο πριν από την ανάλυση και ερμηνεία τους. 

 

Οι ‘Σπόροι της Ιστορίας’
1
, τα υπολείμματα της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της 

τροφής δηλαδή, αποτελούν αρχαιολογικά ευρήματα και παρέχουν πληροφορίες για 

την καθημερινή αγωνία του γεωργού της αρχαιότητας  

 για την επιλογή των ειδών που θα καλλιεργήσει 

  την επεξεργασία της συγκομιδής για να γίνει εδώδιμη και τις διάφορες 

μεθόδους καλλιέργειας 

                                                 
1
 *φράση του Καθηγητή κ. Γ. Χουρμουζιάδη στο βιβλίο του, ‘Λόγια από Χώμα’ 
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 τις διατροφικές συνήθειες  των ανθρώπων με βάση τα καλλιεργήσιμα αλλά και 

τα άγρια εδώδιμα φυτά  

 την διαθεσιμότητα των ‘άγριων καρπών’ ως επιπρόσθετη πηγή τροφής και 

ενέργειας 

 την πιθανή φαρμακευτική χρήση των φυτών 

 την επαρκή παραγωγή για την επιβίωσή του 

  τη δημιουργία πλεονάσματος που θα τον βοηθήσει στις ανταλλαγές και στις 

σχέσεις με άλλους οικισμούς   

 την διατροφή των εξημερωμένων ζώων 

 την οικονομία και την καθημερινή ζωή δηλαδή σε ευρύτερο πλαίσιο   

 Παράλληλα η αρχαιοβοτανική έρευνα διερευνά την ανασύσταση της βλάστησης 

και του περιβάλλοντος,  και κατ’ επέκταση και του κλίματος κατά τις 

διαφορετικές περιόδους του παρελθόντος.  

 

Πληροφορίες για την γεωργία παίρνουμε και από τα υπόλοιπα αρχαιολογικά 

ευρήματα τα εργαλεία, τις μυλόπετρες, τα αγγεία που χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την κατανάλωση της τροφής. 

Συνδέοντας τα αρχαιοβοτανικά με τα αρχαιολογικά δεδομένα κατανοούμε όχι μόνο 

την οικονομία αλλά και την οργάνωση της κοινωνίας σε ευρύτερο πλαίσιο. 

Πολλοί αρχαιολόγοι έκαναν την επίπλευση κοινή πρακτική σε ποικίλες ανασκαφές 

και με την βοήθεια των εξειδικευμένων αρχαιολόγων, των αρχαιοβοτανολόγων ήταν 

δυνατό να συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες για την γεωργία στον ευρύτερο 

χώρο της Μακεδονίας. 

 

Η παρουσίαση της σύστασης των δειγμάτων αποτελεί το πρώτο στάδιο της  

κατανόησης του ρόλου που διαδραμάτιζαν τα συγκεκριμένα είδη φυτών στον 

Νεολιθικό οικισμό. Ποια από τα είδη είχαν επιλεγεί και καλλιεργούνταν αποτελώντας 

έτσι βασικό στοιχείο της παραγωγής? Ποια ήταν αυτά που  παρόλο που δεν 

καλλιεργούνταν  αποτελούσαν ωστόσο βασικό στοιχείο στην τροφική αλυσίδα? Τι 

μεθόδους καλλιέργειας χρησιμοποιούσαν? Τι μεθόδους αποθήκευσης και από ποια 

στάδια περνούσε ο καλλιεργημένος καρπός πριν τον κύριο προορισμό του, την 

κατανάλωση. 
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Εθνογραφικές μελέτες που έχουν καταγράψει την επεξεργασία των σιτηρών πριν την 

κατανάλωσή τους, δηλαδή όλα τα στάδια από τον αγρό ως να καταλήξουν στο 

καθημερινό διαιτολόγιο του ανθρώπου, έχουν βοηθήσει να ανασυστήσουμε όλες 

αυτές τις διαδικασίες και να τις αναγνωρίσουμε στα αρχαία φυτικά κατάλοιπα. (Jones 

1984; Hillman 1981, 1984).  

 

Μετά τη συγκομιδή και τον αλωνισμό, ακολουθεί το λίχνισμα, το κοσκίνισμα της 

σοδειάς με χοντρό και λεπτό κόσκινο. Το τελικό στάδιο πριν την κατανάλωση 

αποτελεί ο καθαρισμός του προϊόντος με το χέρι για την απαλλαγή από τα ζιζάνια με  

μέγεθος ανάλογο με αυτό του καρπού, που δεν έχουν απομακρυνθεί κατά τα 

προηγούμενα στάδια. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα «ντυμένα» δημητριακά (μονόκοκκο,δίκοκκο σιτάρι και 

σιτάρι σπέλτα) απαιτούν περισσότερες διαδικασίες πριν από την κατανάλωσή τους. 

Πριν από το κοσκίνισμα προηγείται το καβούρδισμα και/ή το κοπάνισμα του καρπού 

για να απελευθερωθεί ο σπόρος από τα λέπυρα. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα 

αλλά απαραίτητη για την προετοιμασία του καρπού για το μαγείρεμα και την 

κατανάλωση. Αυτή είναι και η βασική τους διαφορά από το κριθάρι και το 

μαλακό/σκληρό σιτάρι. Αυτό το χαρακτηριστικό των ντυμένων δημητριακών τους 

δίνει το πλεονέκτημα της αποθήκευσης με δύο ουσιαστικά τρόπους: ως ολόκληρα 

σταχίδια και ως σπόρους απαλλαγμένους από τα λέπυρα. 

 Από όλα αυτά τα στάδια, από το θέρισμα ως την κατανάλωση, παράγονται διάφορα 

προϊόντα και υποπροϊόντα που μπορούν να αναγνωριστούν στα διάφορα 

αρχαιοβοτανικά δείγματα ανάλογα με τη ποσοτική σύστασή τους σε σπόρους, σε 

λέπυρα, σε αριθμό και μέγεθος ζιζανίων (Jones 1992, Hillman 1981). Είναι δυνατό 

δηλαδή να παρατηρήσουμε αν το προϊόν είχε π.χ κοσκινιστεί με χοντρό ή λεπτό 

κόσκινο ή αν ήταν έτοιμο για κατανάλωση, αν ήταν αποθηκευμένο και να 

αντλήσουμε πληροφορίες για την μέθοδο αποθήκευσης του.  

  

Επικεντώνοντας το ενδιαφέρον μας στον χώρο της Μακεδονίας, η Νεολιθική 

περίοδoς, έχει μελετηθεί πιο εντατικά και αντλούμε πληροφορίες από την Ν. 

Νικομήδεια (Van Zeist & Bottema 1971), τα Γιαννιτσά (Βαλαμώτη 1995),  τη 

Δήμητρα (Renfrew1997), τη Θέρμη (Βαλαμώτη 1992), τη Σταυρούπολη (Μαργαρίτη 

2002), τον Αρκαδικό (Βαλαμώτη 1998α), τα Σέρβια (Hubbard 2000), το Δισπηλιό 

(Μαγκαφά 2000), το Ντικιλι Τας (Βαλαμώτη 1998β) το Μακρύγιαλο (Valamoti 
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1999). Σύμφωνα με τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα οι κάτοικοι της Μακεδονίας 

καλλιεργούν κυρίως διάφορα είδη σιταριού , το μονόκοκκο (Triticum monoccocum), 

το δίκοκκο (Triticum dicoccum), το μαλακό (Triticum aestivum) και σκληρό σιτάρι 

(Triticum durum), γνωστό από την ευρεία καλλιέργεια του ως τις μέρες μας. 

Καλλιεργούν ακόμη το κριθάρι (Hordeum vulgare) και ορισμένα όσπρια, επίσης 

γνωστά από το καθημερινό διαιτολόγιο μας, φακή (Lens culinaris), μπιζέλια (Pisum 

sativum), κουκιά (Vicia Faba), λαθούρι (Lathyrus sativus), ρόβι (Vicia ervilia) και σε 

περιορισμένο βαθμό, ίσως το κεχρί (Panicum miliaceum). 

Την διατροφή τους την εμπλουτίζουν με καρπούς και φρούτα που μαζεύουν από 

γειτονικές ή πιο απομακρυσμένες περιοχές: συλλέγουν βατόμουρα (Rubus 

fruticosus), κράνα (Cornus mas), βελανίδια (Quercus sp.), σαμπούκο (Sambucus sp.), 

σταφύλια (Vitis sp), σύκα (Ficus carica), φουντούκια (Coryllus avellana) και άγρια 

αχλάδια (Pyrus amygdaliformis). Μαζεύουν και αγιοτσικουδιά (Pistacia 

terebinthus/atlantica) ίσως όχι μόνο για τροφή και είναι εξοικειωμένοι με το λινάρι 

(Linum usitatissimum), ένα φυτό ελαιοδοτικό που χρησιμοποιείται και για τις ίνες 

του. 

 

Σημαντικό στοιχείο είναι ο μεγάλος αριθμός γιγάρτων  (κουκούτσια σταφυλιού), που 

βρέθηκαν στον Νεολιθικό οικισμό του Ντικιλι Τας, που ίσως παραπέμπει στην 

διαδικασία της οινοποίησης (Μangafa 1990, Μαγκαφά και άλλοι 2001). 

Εκτός από αυτά τα είδη βρίσκουμε και άλλα, άγρια που δεν τα καλλιεργούν. Είναι τα 

ζιζάνια των διάφορων καλλιεργειών που πρέπει να τα απομακρύνουν από το προϊόν 

που προορίζεται για τροφή αλλά ίσως τα συλλέγουν για άλλες χρήσεις. 

Για την Πρώιμη Εποχή του χαλκού έχουμε πληροφορίες που προέρχονται κυρίως από 

την Μεσημεριανή Τούμπα (Βαλαμώτη 2002) και το Αρχοντικό (Βαλαμώτη 1997) και 

παρατηρούμε ότι στον κατάλογο των ειδών προστίθεται και ένα άλλο είδος σιταριού, 

το σιτάρι σπέλτα (Triticum spelta).  

Από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού τα δεδομένα προέρχονται από την Τούμπα  

(Μαγκαφά και άλλοι 1998), στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, την Άσσηρο(Jones 

1983) και τον Καστανά (Kroll 1983). Αυτήν την περίοδο συνεχίζουν να καλλιεργούν 

τα είδη που εντοπίζονται στις προηγούμενες περιόδους αλλά φαίνεται ότι 

προστίθενται η καμελίνα (Camelina sativa), η μήκων η υπνοφόρος (Papaver 

somniferum) και η καλλιέργεια του κεχριού (Panicum miliaceum) γίνεται πιο εκτενής 

(Βαλαμώτη 2002) . 
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Επίσης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης γίνεται λόγος για παραγωγή κρασιού που 

συνάγεται από τις  απανθρακωμένες φλούδες, μίσχους και γυμνά γίγαρτα σταφυλιού 

που έχουν εντοπιστεί (Μαγκαφά και άλλοι 1998, 2001). 

Από την Γεωμετρική περίοδο τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα προέρχονται μόνο από 

δύο θέσεις: την Μεσημεριανή Τούμπα (Βαλαμώτη 2002) και την Κρανιά, στην 

Πιερία (Μαργαρίτη 2002 υπό έκδοση). 

Στην Μεσημεριανή οι απανθρακωμένοι σπόροι είναι περιορισμένοι ενώ στην Κρανιά  

Έχουν βρεθεί πολύ μεγάλες ποσότηετες. Τα είδη των δημητριακών που κυριαρχούν 

δεν είναι διαφορετικά από όσα έχουν προαναφερθεί αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι μεγάλες ποσότητες κριθαριού και μαλακού/σκληρού σιταριού που έχουν βρεθεί σε 

μια αποθηκευτική κατασκευή, ανάμεσα σε πλήθος σπασμένων αγγείων, ενώ έρχονται 

να προστεθούν σπόροι ροδιού (Punica granatum) και καρπουζιού (Citrullus lanatus). 

 

Στις μεταγενέστερες περιόδους,  εκτός από τα αρχαιολογικά δεδομένα πληροφορίες 

για την γεωργία και τις διάφορες καλλιέργειες παρέχουν τόσο οι περιγραφές των 

αρχαίων συγγραφέων (όπως ο Θεόφραστος και πλήθος Ρωμαίων όπως ο Κάτωνας, ο 

Πλίνιος κ.α.). Παρολαταύτα, , τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα δίνουν άμεσες και 

συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε περιοχή, βγαλμένες από την Μακεδονική γη, 

ξεχωριστές για κάθε οικισμό.  

 

Από την Ελληνιστική περίοδο, αρχαιοβοτανικά δεδομένα προέρχονται από το κέντρο 

της Θεσσαλονίκης, την Πλατεία Διοικητηρίου, όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι 

σπόροι σιταριού, κριθαριού, βρώμης (Avena sp.), σίκαλης (Secale cereale), όσπρια 

και ελαιοπυρήνες (Olea europaea). Εντυπωσιακό εύρημα αποτελούν οι χιλιάδες 

σπόροι σουσαμιού (Sesamum indicum) και κελύφη κουκουναριών (Pinus pinea) 

(Μαγκαφά 1995). Στην Όσσα (Μαγκαφά 1992) καλλιεργούν το αμπέλι και στα 

Βρασνά (Αδάμ-Βελένη & Μαγκαφά 1996) παράγουν λάδι, όπως φανερώνουν τα 

κατάλοιπα γιγάρτων και απανθρακωμένων ελαιοπυρήνων καθώς και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα. 

Πολύ μεγάλη ποσότητα απανθρακωμένου αρχαιοβοτανικού υλικού προέρχεται από 

την N. Πιερία και από τις αγροτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Σκοτίνας, στη 

θέση ‘Κομπολόι’ και Nτουβάρι, του Πλαταμώνα και στη θέση Κρανιά και των Νέων 

Πόρων, στη θέση ‘Τρία Πλατάνια’. Στις δύο πρώτες αγροικίες καλλιεργούν το 

αμπέλι, εκτεταμένα και εντατικά όπως φανερώνουν τα χιλιάδες γίγαρτα (Φωτο 2) και 
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οι ολόκληρες απανθρακωμένες ρώγες σταφυλιού (Μargaritis 2003). Μεγάλες 

ποσότητες ολόκληρων και θρυμματισμένων ελαιοπυρήνων προέρχονται από την 

αγροικία στη θέση ‘Τρία Πλατάνια’ (Φωτο 3), δίνοντας πολλές πληροφορίες για την 

καλλιέργεια και τη χρήση του ελαιόδεντρου και την πιθανή παραγωγή λαδιού 

(Μargaritis 2003). Εντοπίζονται επίσης δημητριακά και όσπρια, σύκα, βατόμουρα, 

καθώς, μεγάλες ποσότητες καρυδιών, φουντουκιών αλλά και σουσαμιού και 

κουκουναριών (Φωτο 4) από τις Ελληνιστικές επιχώσεις στη θέση Κρανιά στις 

υπώρειες του κάστρου του Πλαταμώνα.  
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