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H διευρημένη από φέτος οργανωτική ομάδα της ετήσιας αρχαιολογικής συ-
νάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη με 

ιδιαίτερη ικανοποίηση εγκαινιάζει την έναρξη της τρίτης δεκαετίας των πρακτι-
κών της 21ης συνάντησης, η οποία αφορά στη δραστηριότητα του έτους 2007. 
Έτσι, μαζί με την επετειακή έκδοση της εικοσαετίας, η οποία κυκλοφόρησε το 
2009, είκοσι δύο πολύτιμα βιβλία είναι πλέον στη διάθεση της ελληνικής και δι-
εθνούς επιστημονικής και αρχαιόφιλης κοινότητας.
 Όπως κάθε χρόνο, από τις σελίδες του ανά χείρας τόμου παρελαύνει πληθώ-
ρα νέων και παλαιότερων αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες αποτέλεσαν αντικεί-
μενο έρευνας και συνεργασίας επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων, τόσο από 
τον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου όσο και από τις περιφερειακές υπη-
ρεσίες αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 
 Ο παρών τόμος εκδόθηκε δαπάναις του ΥΠΠΟΤ και με προσφορά της επι-
μέλειας από τις αρχαιολόγους του Α.Μ.Θ. Π. Αδάμ-Βελένη και Κ. Τζαναβάρη. Η 
τακτική και έγκαιρη εκτύπωση των ανακοινώσεων της θεσμοθετημένης πλέον 
συνάντησης αποτελεί μία αξιοσημείωτη συνεισφορά για τον εμπλουτισμό των 
αρχαιογνωστικών μας δεδομένων και γνώσεων αναφορικά με τον βορειοελλα-
δικό χώρο. 
 Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία θα εκτιμήσει με ορθολογισμό και συνέπεια τη 
σημασία της συνέχισης της έκδοσης των πρακτικών της συνάντησης, που απο-
τελούν ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει διεθνώς από την άποψη της αρχαιολογικής 
πληροφόρησης για τον ελληνικό χώρο, και ειδικότερα για τη Μακεδονία και τη 
Θράκη, και θα ανταποκριθεί θετικά στη χρηματοδότηση και των επόμενων τό-
μων, του 22ου και 23ου (των ετών 2008 και 2009), οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα διακοπεί μία 
υποδειγματική και εξαιρετικά γόνιμη προσπάθεια, καθώς και μία αρραγής συνέ-
χεια από το 1987.

Η οργανωτική ομάδα 

 Δημήτρης Παντερμαλής Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
 Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ. Διευθύντρια Α.Μ.Θ.

 Μιχάλης Τιβέριος Λίλλιαν Αχειλαρά
 Καθηγητής Α.Π.Θ. Διευθύντρια ΙΣΤʹ Ε.Π.Κ.Α. 

 Στέλιος Ανδρέου Μαρία Ακαμάτη
 Καθηγητής Α.Π.Θ. Επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΤ 
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η ανασκαφη στην τουμπα θεσσαλονικησ το 2006 και 2007

Η ανασκαφή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης  
το 2006 και 20071

Στέλιος Ανδρέου, Καλλιόπη Ευκλείδου

στόχος της επανάληψης της πανεπιστημιακής 
ανασκαφής στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης κα-

τά τα έτη 2006 και 20071ήταν να απαντηθούν ορισμέ-
να ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση του χώρου 
και των κτηρίων του οικισμού, τα οποία είχαν μείνει 
αδιευκρίνιστα κατά την πρώτη περίοδο των ανασκα-
φών από το 1984 μέχρι το 19992.
 Συγκεκριμένα, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω 
οριζόντια αποκάλυψη των συγκροτημάτων Β και Ε, 
τα οποία βρίσκονται ανατολικά του μόνου πλήρως 
ανασκαμμένου κτηρίου του οικισμού, του κτηρίου Α. 
Το τελευταίο έχει έκταση περίπου 230 τ.μ. και οικοδο-
μικές φάσεις που καλύπτουν κυρίως την περίοδο από 
το τέλος του 13ου έως τον 11ο αι. π.Χ. Στο ανασκαμμέ-
νο τμήμα της κορυφής είχαν επίσης ερευνηθεί μικρά 
τμήματα από επτά ακόμη κτήρια στα νότια, βόρεια 
και δυτικά του συγκροτήματος Α. Η εικόνα του οικι-
σμού, ωστόσο, όπως είχε αποκαλυφθεί μέχρι το 1999, 
παρέμενε πολύ αποσπασματική. Ειδικότερα, δεν επέ-
τρεπε να γνωρίζουμε, εάν κατά τις ύστερες φάσεις της 

1. Ευχαριστούμε για την πολλαπλή βοήθεια στη συγγραφή της ανα-
κοίνωσης την Ιω. Μαυροειδή, υπεύθυνη για τις καταγραφές και την 
πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων, και τον Γ. Βλαχοδήμο, αρχιτέκτονα 
της ανασκαφής, στον οποίο οφείλονται και τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 
Στην ανασκαφή συμμετείχαν, επίσης, ο αναπληρωτής καθηγητής A. 
Vargas (2006) και η λέκτορας Σ. Βαλαμώτη, υπεύθυνη για τη μελέτη 
των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων. Τα σκάμματα επέβλεψαν οι: Κ. Ευ-
κλείδου, Δ. Μαργωμένου (2006), Ο. Εξάρχου (2006), Α. Βασιλειάδου 
(2007), Κ. Swinford, N. Abell και Ε. Βλιώρα. Η Σ. Κυριλλίδου συνέλεξε 
δείγματα και πραγματοποιεί τις μικρομορφολογικές αναλύσεις, η Δ. 
Κοτζαχρήστου ήταν υπεύθυνη του νεροκόσκινου και ο Μ. Σταυρόπου-
λος για τον χειρισμό του ψηφιακού γεωδαιτικού σταθμού και τις φωτο-
γραμμετρικές αποτυπώσεις. Στην ανασκαφή εργάστηκαν 40-50 φοιτη-
τές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. και πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αρχι-
τεχνίτης της ανασκαφής ήταν ο Β. Χαριτίδης. 

2. Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, ΑΕΜΘ 10Α, 1996, 369-387. S. An-
dreou, «Exploring the Patterns of Power in the Bronze Age Settlements 
of Northern Greece», στο K. Branigan (επιμ.), Urbanism in the Aegean 
Bronze Age (2001) 160-173.

ύστερης εποχής του χαλκού (ΥΕΧ), που ήταν και η 
περίοδος σημαντικής άνθησης της θέσης, το εντυπω-
σιακό σε μέγεθος κτήριο Α, με την πολυπλοκότητα 
του σχεδίου του, τις μεγάλες αποθηκευτικές του δυ-
νατότητες και τα πλούσια ευρήματα, αποτελούσε ένα 
ξεχωριστό συγκρότημα που κατοικούνταν από την 
ηγετική ομάδα της κοινότητας ή εάν υπήρχαν και άλ-
λα παρόμοια συγκροτήματα στη θέση.
 Η παλαιότερη ανασκαφή στα σκάμματα ανατολικά 
του κτηρίου Α είχε δείξει ότι η Τούμπα διαθέτει πλού-
σιες πληροφορίες και στρωματογραφημένα σύνολα, 
τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την πε-
ρίοδο της μετάβασης από την ΥΕΧ στην πρώιμη επο-
χή του σιδήρου (ΠΕΣ). Η περίοδος αυτή συμπίπτει με 
τις οικοδομικές φάσεις 3 και 2 του οικισμού, οι οποίες 
έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από το κτήριο Α 
λόγω της διάβρωσης και χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία τροχήλατης διακοσμημένης κεραμικής του 
τέλους της ΥΕ ΙΙΙ Γ και της αρχής της πρωτογεωμε-
τρικής περιόδου3. Η διερεύνηση των επιχώσεων αυ-
τών επιτρέπει την παρακολούθηση της ιστορίας της 
κατοίκησης και των αλλαγών του υλικού πολιτισμού 
στη θέση μετά το τέλος της ΥΕΧ, καθώς και τη σύ-
γκριση και συμπλήρωση των στοιχείων για τις εξελί-
ξεις κατά την ενδιαφέρουσα αυτή εποχή με στοιχεία 
από τους άλλους πρόσφατα ανασκαμμένους οικι-
σμούς της περιοχής4. Με τον τρόπο αυτό η ανασκαφή 

3. S. Andreou, «Stratified Wheel Made Pottery Deposits and Absolute 
Chronology of the LBA to the EIA Transition at Thessaloniki Toumba», 
στο S. Deger-Jakotzy, Α. Baehle (επιμ.), LH III C Late and the Transition 
to the Early Iron Age. International Workshop held at the Austrian 
Academy of Sciences at Vienna, 23-24/2/2007 (υπό έκδοση) 15-40.

4. R. Jung, «Late Helladic III C at the Toumbes of Kastanas and 
Olynthos and the Problems of Macedonian Mycenaean Pottery», στο S. 
Deger-Jakotzy, Μ. Zavadil (επιμ.), LH III C Chronology and Synchro-
nisms. Proceedings of the International Workshop held at the Austrian 
Academy of Sciences at Vienna, 7th-8th May 2001 (2003) 131-144. R. 
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Εκτός από λίθους, το όρυγμα περιείχε άφθονα οστά 
ζώων, κεραμίδες, πλήθος οστράκων από άβαφη και 
μελαμβαφή κεραμική και πυραμιδοειδή υφαντικά βά-
ρη. Η επίχωση αυτή είχε πάχος περίπου 0,40-0,60 μ. 
στο σκάμμα 273 και 1,74 μ. στο 284. Το όρυγμα, που 
θα μπορούσε να είχε σκαφτεί κατά την αρχαϊκή περί-
οδο για την άντληση υλικού για την κατασκευή πλι-
θιών, έδινε την εντύπωση ότι είχε σκόπιμα μπαζωθεί 
για να ισοπεδωθεί ο χώρος πριν από την κατασκευή 
κάποιου νεότερου οικοδομήματος του τέλους της αρ-
χαϊκής ή της αρχής της κλασικής περιόδου, οι τοίχοι 
του οποίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είχαν καταστρα-
φεί από τους βυζαντινούς τάφους και τη διάβρωση.
 Νοτιότερα, στα σκάμματα 283, 114 και 113, ένα 
εκτεταμένο στρώμα, που δεν ξεχώριζε καθαρά από το 
επιφανειακό, κάλυπτε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
που ανήκουν σε φάσεις του προϊστορικού συγκροτή-
ματος Ε. Το στρώμα περιείχε άβαφη και μελαμβαφή 
κεραμική που ανήκει σε διάφορες χρονικές περιόδους 
από τον 9ο μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ., κεραμίδες, πυρα-
μιδοειδή υφαντικά βάρη και αρκετά οστά ζώων. Δύο 
ακόσμητα τροχήλατα αγγεία, μάλλον του 5ου αι. π.Χ., 
από τα οποία έλειπε το ανώτερο τμήμα, εντοπίστη-
καν πάνω σε ένα μικρό τμήμα δαπέδου που είχε δια-
βρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Τα αποσπασματι-
κά λιθόκτιστα θεμέλια, που εντοπίστηκαν στα σκάμ-
ματα 284 και 283 και συνδέονται με θεμέλια που πα-
λιότερα είχαν ανασκαφεί στα σκάμματα 262 και 261, 
φαίνεται να ανήκουν σε ένα τετράπλευρο κτήριο με 
τουλάχιστον τέσσερις χώρους και έκταση το λιγότε-
ρο 80,00-90,00 τ.μ., του τέλους του 6ου και των μέσων 
του 5ου αι. π.Χ. Η νοτιοδυτική γωνία ενός δεύτερου 
κτηρίου της ίδιας περιόδου με τη θεμελίωση μιας λι-
θόκτιστης πλατφόρμας στο εσωτερικό του εντοπί-
στηκαν στο σκάμμα 113. Δρόμοι οριοθετούσαν το 
κτήριο στα νότια και τα δυτικά, ενώ ο βόρειος τοίχος 
ενός τρίτου κτηρίου πρόβαλε από τη νότια παρειά 
του σκάμματος στην άλλη πλευρά του δρόμου. 
 Κάτω από τα υπολείμματα της φάσης 1 εντοπίστη-
καν κατά το 2006 και το 2007, όπως και κατά την πα-
λιότερη ανασκαφή, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και επι-
χώσεις που ανήκουν σε δύο αρκετά παλιότερα συ-
γκροτήματα, χωρίς να μεσολαβούν στρώματα των 
ενδιάμεσων φάσεων. Πρόκειται για τα κτήρια Β και Ε 
στο βόρειο και νότιο τμήμα της ανασκαφής αντίστοι-
χα. Οι αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις των συγκρο-
τημάτων αυτών καλύπτουν την περίοδο από το τέλος 
της ΥΕΧ μέχρι και την αρχή της ΠΕΣ και είναι σύγ-
χρονες με τις νεότερες φάσεις του γειτονικού κτηρίου 
Α, από το οποίο διαχωρίζονται με ένα στενό δρόμο.

στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης θα μπορέσει ίσως να 
συμβάλει στον ακριβέστερο προσδιορισμό των χαρα-
κτηριστικών και της ακολουθίας των χρονολογικών 
φάσεων του τέλους της ΥΕΧ και της αρχής της ΠΕΣ 
στο Αιγαίο, στην καλύτερη κατανόηση των τοπικών 
εξελίξεων στο βόρειο Αιγαίο κατά τους λεγόμενους 
«Σκοτεινούς Χρόνους» και στην επανεξέταση των πα-
λιότερων απόψεων για τις επικοινωνίες, τις ανταλλα-
γές και την κινητικότητα των ανθρώπων από τα τέλη 
του 11ου μέχρι και τον 8ο αι. π.Χ.5. 
 Η δεύτερη ανασκαφική περίοδος στην Τούμπα, η 
οποία ξεκίνησε το 2006, επικεντρώθηκε στο ανατολι-
κό άκρο του ανασκαμμένου χώρου της κορυφής. Για 
τις ανάγκες της χαράχτηκαν τέσσερα νέα σκάμματα, 
ενώ συνεχίστηκε η διερεύνηση δύο σκαμμάτων στο 
βορειοανατολικό άκρο του χώρου, που είχαν ξεκινή-
σει να ερευνώνται το 1991. Η έκταση του ανασκαμ-
μένου χώρου στην κορυφή της Τούμπας έχει φτάσει 
σήμερα τα 615 τ.μ.
 Τα νεότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που εντοπί-
στηκαν κατά την ανασκαφή 2006-2007 ανήκουν 
στους ιστορικούς χρόνους και έχουν ενταχθεί στη 
φάση 1 του οικισμού, στη διάρκεια της οποίας διακρί-
νονται διάφορες ανακατασκευές (Σχ. 1). Τέσσερις 
τάφοι της μεσοβυζαντινής περιόδου, οι οποίοι εντο-
πίστηκαν το 1991 στο ΒΑ άκρο της ανασκαμμένης 
περιοχής, είχαν καταστρέψει εν μέρει τοίχους της 
κλασικής και αρχαϊκής περιόδου6. Οι τοίχοι αυτοί 
βρίσκονταν πολύ κοντά στην επιφάνεια και σε κά-
ποια σημεία σώζονταν δυο ή τρεις σειρές από αργούς 
λίθους. Πρόκειται για υπολείμματα θεμελίων, κάτω 
από το επίπεδο των δαπέδων, τα οποία είχαν διαβρω-
θεί. Διατηρούνταν σε μικρό μόνο μήκος με αποτέλε-
σμα να μην είναι σαφές πώς συνδέονταν μεταξύ τους. 
Σε κάποια σημεία εδράζονταν ακριβώς επάνω σε θε-
μελιώσεις τοίχων των αρχών της ΠΕΣ και επάνω σε 
ένα πιθάρι της ίδιας περιόδου. 
 Μια στενή ζώνη στο ανατολικό άκρο του σκάμμα-
τος 273 καλυπτόταν από στρώση λίθων που το 1991 
είχε θεωρηθεί ότι ανήκε σε πλακόστρωτο, το οποίο 
συνδεόταν με τα κτήρια της κλασικής εποχής. Η συ-
νέχιση της ανασκαφής έδειξε ότι πρόκειται για το γέ-
μισμα ενός μεγάλου ορύγματος, το οποίο συνέχιζε 
νοτιότερα στο ανατολικό μισό του σκάμματος 284. 

Jung, S. Andreou, B. Weninger, «Synchronisation of Kastanas and Thes-
saloniki Toumba at the End of the Bronze and the Beginning of the Iron 
Age», στο ό.π. (σημ. 3). K. Wardle, ΑΕΜΘ 10A, 1996, 443-460.

5. O.T.P.K. Dickinson, The Aegean from Bronze Age to Iron Age 
(2006).

6. Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, ΑΕΜΘ 5, 1991, 209-219.
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Σχ. 1. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
φάσης 1 στην κορυφή της Τούμπας.

Σχ. 2. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
φάσης 2Α στην κορυφή της Τού-
μπας.
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 Ο δρόμος Χ3 διαχωρίζει το κτήριο Β από το Ε στα 
νότια. Κατά τις ανασκαφικές περιόδους του 2006 και 
2007 ανασκάφτηκε το ανατολικό τμήμα του συγκρο-
τήματος Ε. Στο νεότερο οικοδομικό επεισόδιο του 
κτηρίου, που τοποθετείται στη φάση 2Α, ανήκουν το 
λιθόκτιστο θεμέλιο του βόρειου εξωτερικού τοίχου 
που εντοπίστηκε σε βάθος 2,50 μ. από το datum της 
ανασκαφής και δύο εσωτερικοί πλίνθινοι τοίχοι, κά-
θετοι στον εξωτερικό τοίχο με κατεύθυνση προς νότο 
(Σχ. 2). Η έκταση, τα εξωτερικά όρια και η εσωτερική 
οργάνωση του κτηρίου Ε σε αυτή τη φάση δεν είναι 
δυνατό να αποκατασταθούν, καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος του κτηρίου διαβρώθηκε ή καταστράφηκε κα-
τά την ανέγερση του οικοδομήματος της αρχαϊκής 
και κλασικής περιόδου. 
 Κάτω από τα θεμέλια της φάσης 2Α εντοπίστηκαν 
δύο διαδοχικά στρώματα επιχώσεων στο εσωτερικό 
του συγκροτήματος. Το νεότερο στρώμα ήταν ένα 
γέμισμα που προηγήθηκε της ανακατασκευής του 
κτηρίου στην αρχή της φάσης 2Α. Το αρχαιότερο 
στρώμα, που εντοπίστηκε σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους στα σκάμματα 283, 114 και 113, παρουσίαζε 
τη χαρακτηριστική εικόνα ανακατεμένων οικοδομι-
κών υλικών με διαλυμένα πλιθιά, που προέρχονταν 
από τη μερική καταστροφή των παλαιότερων πλίνθι-

 Στη νεότερη οικιστική φάση 2Α του συγκροτήμα-
τος Β ανήκουν οι εξωτερικοί του τοίχοι από αργούς 
λίθους, στα ανατολικά και βόρεια (σκάμματα 252, 
273), οι οποίοι σε ορισμένα σημεία διατηρούνται σε 
περισσότερες από δύο ή τρεις σειρές (Σχ. 2). Ο δυτι-
κός εξωτερικός τοίχος του κτηρίου ανακατασκευά-
στηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια της φάσης 2Α, αλ-
λά τα δάπεδα και οι τοίχοι στο εσωτερικό σχετίζονται 
με το αρχαιότερο από τα δύο αυτά οικοδομικά επεισό-
δια. Στην αρχή της 2Α εντάσσεται και η τοποθέτηση 
ενός μεγάλου πίθου, εν μέρει βυθισμένου στο δάπεδο, 
στη βορειοδυτική γωνία του δωματίου Β9. Το πιθάρι, 
που το πάνω μέρος του είχε κοπεί κατά την κατασκευή 
θεμελίου της κλασικής περιόδου, έχει σωζόμενο ύψος 
1,26 μ. και μέγιστη διάμετρο 0,94 μ. Η προκαταρκτική 
εξέταση των υπολειμμάτων του περιεχομένου του, 
όπως προέκυψαν από το νεροκόσκινο, έδειξε ότι στο 
εσωτερικό του υπήρχαν στέμφυλα και γίγαρτα, καθώς 
και σπόροι δημητριακών και οσπρίων. Πάνω στα δά-
πεδα των υπόλοιπων χώρων στο βόρειο τμήμα (βάθος 
2,15-2,20 μ. από datum ανασκαφής) εντοπίστηκαν 
οστά ζώων και όστρεα, χειροποίητη και ελάχιστη τρο-
χήλατη γραπτή κεραμική, μεταξύ της οποίας και 
όστρακα του πρώιμου πρωτογεωμετρικού ρυθμού 
(Εικ. 1). Υπήρχαν, επίσης, αρκετά τμήματα από λίθινα 
και οστέινα εργαλεία που συνδέονται με την επεξερ-
γασία τροφών (μυλόπετρες και τριπτήρες) και άλλες 
οικοτεχνικές εργασίες (λεπίδες και λίθινοι πελέκεις, 
οστέινος οπέας, λίθινος πυρήνας από τη διάνοιξη 
οπής για στειλεό και λίθινο ακόνι). Στο δάπεδο του 
βορειοανατολικού χώρου, του Β7, εντοπίστηκαν, επί-
σης, τα υπολείμματα μίας πήλινης θερμικής κατασκευ-
ής και δύο σχιστολιθικά πώματα πίθων.
 Το νοτιοανατολικό τμήμα του κτηρίου Β (σκάμμα 
284) είχε καταστραφεί από το όρυγμα του 5ου αι. π.Χ. 
Κάτω από τις επιχώσεις του ορύγματος διακρίνονται 
τμήματα των εσωτερικών πλινθόκτιστων τοίχων σε 
πολύ κακή κατάσταση και τμήμα λίθινου θεμελίου 
που πιθανόν να ανήκει στον εξωτερικό ανατολικό 
τοίχο του συγκροτήματος. Τα αρχιτεκτονικά αυτά 
κατάλοιπα ίσως ανήκουν σε αρχαιότερη από τη 2Α 
φάση του κτηρίου.
 Το συγκρότημα Β κατά τη φάση 2Α περιβαλλόταν 
από δρόμους στα νότια, ανατολικά και βόρεια (βλ. 
πιο κάτω). Πιθανή είναι και η ύπαρξη δρόμου, στα 
ανατολικά του λίθινου θεμελίου που αναφέρθηκε πα-
ραπάνω. Στην περίπτωση που η υπόθεση αυτή επιβε-
βαιωθεί μελλοντικά, το συγκρότημα Β θα είναι ένα 
ορθογώνιο κτήριο με συνολική έκταση 80,00-
90,00 τ.μ. κατά τη φάση 2.

Εικ. 1. Όστρακο γραπτής τροχήλατης κεραμικής με ομόκεντρους 
κύκλους από το κτήριο Β. Φάση 2Α.
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των δύο συγκροτημάτων πιστεύουμε πως θα προ-
σφέρει η μικρομορφολογική ανάλυση των επιχώσεων 
που είναι σε εξέλιξη. Η χρήση των δύο αυτών χώρων 
ήταν πάντως ιδιαίτερα εντατική, με αλλεπάλληλα 
δάπεδα πάνω στα οποία εντοπίστηκαν αρκετά θρυμ-
ματισμένα όστρεα του είδους murex trunculus, που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή πορφυρής βαφής, 
οστά ζώων και μικρός αριθμός αποστρογγυλεμένων 
οστράκων7. Η τροχήλατη γραπτή κεραμική που βρέ-
θηκε πάνω στα δάπεδα ανήκει στην ΥΕ ΙΙΙ Γ μέση. 
Ξεχωρίζει η βάση ενός σκύφου και τα υπολείμματα 
ενός μαγειρικού σκεύους. Απουσιάζει πλήρως η 
αμαυρόχρωμη κεραμική, ενώ εμφανίζονται κάποια 
τεφρά τροχήλατα αγγεία (Εικ. 2), όπως και στα αντί-
στοιχα στρώματα του κτηρίου Α. Στους παρακείμε-
νους χώρους, τα ευρήματα μαρτυρούν ποικίλες δρα-
στηριότητες συμπεριλαμβανομένης της υφαντικής. 

7. Πρβλ. R. Veropoulidou, S. Andreou, K. Kotsakis, «Small Scale 
Purple-Dye Production in the Bronze Age of Northern Greece: The 
Evidence from the Thessaloniki Toumba», στο C. Afrano, L. Karali 
(επιμ.), Vestidos, Textiles y Tintes. Estudios Sobre la Producción de 
Bienes de Consume en la Antigüedad. Actas del II Symposium Interna-
cional Sobre Textiles y Tintes del Mediterráneo en el Mundo Antiguo, 
Atenas, 24 al 26 de Noviembre 2005, Purpúreae Vestes II (Textiles and 
Dyes in Antiquity) (2008) 171-80.

νων τοίχων της φάσης 3. Το στρώμα αυτό πατούσε 
στις επιχώσεις χρήσης που βρίσκονταν πάνω στα δά-
πεδα της οικοδομικής φάσης 3. Καθώς δεν εντοπί-
στηκαν δάπεδα και επιχώσεις χρήσης της φάσης 2Β, 
υποθέτουμε ότι τουλάχιστον το βόρειο τμήμα του 
κτηρίου έπαψε προσωρινά να χρησιμοποιείται στη 
διάρκεια της φάσης αυτής μετά την καταστροφή του 
τέλους της φάσης 3.
 Η εικόνα που έχουμε για το κτήριο Ε κατά τη φά-
ση 3 είναι αρκετά πλήρης, αν πάρουμε υπόψη μας και 
το δυτικό τμήμα του που είχε αποκαλυφθεί κατά την 
περίοδο 1984-1999 και ανήκει κυρίως στην ίδια φά-
ση. Πρόκειται για ένα μεγάλο συγκρότημα του οποί-
ου μένει ακόμη ανεξερεύνητο ένα μικρό τμήμα στα 
ανατολικά, έξω από το όριο της ανασκαφής (Σχ. 3). 
Οι καλοδιατηρημένοι πλίνθινοι τοίχοι στο εσωτερικό 
διαμόρφωναν τουλάχιστον 11 χώρους (οχτώ από αυ-
τούς αποκαλύφθηκαν στον τομέα της ανασκαφής του 
2006 και 2007). Τα δάπεδα της φάσης 3 εντοπίστηκαν 
σε βάθος περίπου 3,30 μ. από το datum της ανασκα-
φής (σκάμματα 283 και 262), ενώ νοτιότερα εντοπί-
στηκαν σε βάθος περίπου 3,40 μ. (σκάμματα 114, 091 
και 094). Οι χώροι Ε6 και Ε8 πιθανόν να ήταν εσωτε-
ρικές αυλές. Ακριβέστερες, ωστόσο, πληροφορίες για 
τον χαρακτήρα αυτών, όπως και των άλλων χώρων 

Σχ. 3. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 
φάσης 3 στην κορυφή της Τούμπας.
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Το δίκτυο των δρόμων

Όπως είχε διαπιστωθεί και κατά την παλαιότερη ανα-
σκαφή στην κορυφή της Τούμπας, ένα εκτεταμένο 
δίκτυο δρόμων εξυπηρετούσε τη χωροταξική οργά-
νωση του οικισμού, διαχωρίζοντας το κάθε συγκρό-
τημα από τα γειτονικά του. Κατά την ανασκαφή των 
ετών 2006-2007 εντοπίστηκαν τμήματα των δρόμων 
που περιέβαλλαν τα κτήρια Β και Ε (Σχ. 2, 3). Συγκε-
κριμένα, εντοπίστηκε η συνέχεια προς βορρά του 
δρόμου Χ2 (σκάμμα 252), ο οποίος οριοθετεί τα κτή-
ρια Β και Ε από τα δυτικά και έχει προσανατολισμό 
ΒΒΑ-ΝΝΔ. Βόρεια του κτηρίου Β εντοπίστηκε τμήμα 
του δρόμου Χ4 (σκάμμα 273) με προσανατολισμό 
Α-Δ, το οποίο διασταυρωνόταν με τον δρόμο Χ2. 
Εντοπίστηκε, ακόμα, η συνέχεια προς τα ανατολικά 
του δρόμου Χ3 (σκάμμα 283), ο οποίος είχε προσανα-
τολισμό Α-Δ, διασταυρωνόταν με τον δρόμο Χ2 και 
αποτελούσε το όριο ανάμεσα στα κτήρια Β και Ε. Τέ-
λος, εντοπίστηκε στο σκάμμα 113 τμήμα ενός ακόμα 
δρόμου, του Χ8, νότια του κτηρίου Ε, με προσανατο-
λισμό Α-Δ.
 Στον δρόμο Χ4, οι ανώτερες επιχώσεις στην περιο-
χή του δρόμου είχαν διαταραχτεί από τους λάκκους 
δύο μεσοβυζαντινών ταφών (βλ. πιο πάνω) και την 
κατασκευή του κτηρίου των ιστορικών χρόνων. Μετά 
την αφαίρεση των διαταραγμένων στρωμάτων, ωστό-
σο, εντοπίστηκε ένα αρκετά παχύ στρώμα, το οποίο 

Στον χώρο Ε3 εντοπίστηκε πάνω στο δάπεδο τμήμα 
από πιθανό χωνευτήρι, κάτι που μπορεί να συνιστά 
ένδειξη μεταλλοτεχνικής δραστηριότητας αν και μέ-
χρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα σχετικά ίχνη8 
(Εικ. 3). Τέλος, στο νότιο άκρο του κτηρίου Ε εντοπί-
στηκε πάνω στο δάπεδο το κατώτερο τμήμα μίας πή-
λινης κατασκευής, πιθανόν ενός σιρού, διαμέτρου 
18,00 εκ., ενώ κοντά σε αυτή την κατασκευή εντοπί-
στηκαν και δύο εργαλεία (οστέινος οπέας, τμήμα λί-
θινου πέλεκυ).
 Οι ενδείξεις για αποθήκευση κατά τη φάση 3 στο 
τμήμα που ανασκάφηκε πρόσφατα δεν είναι πολλές. 
Στο παλιότερα ανασκαμμένο σκάμμα 094, ωστόσο, 
σε χώρο του δυτικού τμήματος του κτηρίου εντοπί-
στηκαν πάνω στο δάπεδο της φάσης 3 τουλάχιστον 
τρεις πίθοι μαζί με λάκκους και κατασκευές που μπο-
ρεί, επίσης, να σχετίζονταν με τη λειτουργία της απο-
θήκευσης9.
 Η ανασκαμμένη έκταση του κτηρίου Ε υπολογίζε-
ται γύρω στα 130 τ.μ., ενώ κατέστη σαφές ότι το συ-
γκρότημα ήταν μεγαλύτερο, καθώς δεν έχει εντοπι-
στεί το ανατολικό εξωτερικό του όριο.

8. Πρβλ. Ι. Μαυροειδή, Σ. Ανδρέου, Μ. Βαβελίδης, ΑΕΜΘ 18, 2004, 
315-328.

9. Πρβλ. Δ. Μαργωμένου, Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, ΑΕΜΘ 19, 
2005, 157-172.

Εικ. 2. Σκύφος τροχήλατης τεφρής κεραμικής από το κτήριο Ε. Φάση 
2Α.

Εικ. 3. Τμήμα από χωνευτήρι 
που εντοπίστηκε πάνω σε 
δάπεδο της φάσης 3 στο 
κτήριο Ε.

Εικ. 4. Όστρακο γραπτής 
τροχήλατης κεραμικής με 
ομόκεντρους κύκλους από 
τον δρόμο Χ2. Φάση 2Α.
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μεία της τράπεζας, η θέση παρουσιάζει έντονη οικο-
δομική δραστηριότητα και μεγάλη άνθιση κατά τις 
περιόδους αυτές, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα 
ευρήματα στην κορυφή.
 Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η παλαιότερη διαπίστωση 
ότι στην κορυφή της Τούμπας οι τοίχοι της αρχαϊκής 
περιόδου εδράζονται κατευθείαν επάνω στους τοί-
χους της ΠΕΣ (τέλη 11ου-10ος αι. π.Χ.) χωρίς τη μεσο-
λάβηση αρχιτεκτονικών ή ακόμη και απλών επιχώσε-
ων των ενδιάμεσων περιόδων. Η εικόνα αυτή θα μπο-
ρούσε να υποδηλώνει εγκατάλειψη της Τούμπας στο 
διάστημα αυτό, εάν δεν υπήρχαν οι επιχώσεις με 
άφθονη κεραμική του 9ου-8ου αι. π.Χ., που ήταν προ-
φανώς ριγμένες στη δυτική πλαγιά, όπως έδειξε η 
ανασκαφή του 1984-1999. Είναι πιθανόν, ανάλογες 
επιχώσεις να υπάρχουν και στην άσκαφτη ανατολική 
πλαγιά. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υπόθεση 
ότι η απουσία των ενδιάμεσων φάσεων από την κο-

περιείχε πέτρες και διαλυμένα πλιθιά, τα οποία πρέ-
πει να είχαν προέλθει από την καταστροφή του βό-
ρειου τοίχου του κτηρίου Β της φάσης 2Α. Το γέμισμα 
αυτό σφράγισε ένα χαρακτηριστικό γκρίζο λεπτό-
κοκκο στρώμα χρήσης με άφθονη κεραμική και απορ-
ρίμματα (οστά ζώων, όστρεα). Η επιφάνεια χρήσης 
του δρόμου εντοπίστηκε σε βάθος 2,10 μ. (από το da-
tum ανασκαφής) και ήταν διαμορφωμένη με χαλικό-
στρωτο, όπου ανάμεσα στα χαλίκια υπήρχαν πακτω-
μένα και θραύσματα κεραμικής. Στο ίδιο περίπου 
βάθος εντοπίστηκαν και στο εσωτερικό του κτηρίου 
Β τα δάπεδα της αρχής της φάσης 2Α. Η κεραμική 
από την επιφάνεια χρήσης του δρόμου αυτού, όπως 
και του γειτονικού του Χ2, περιλάμβανε και όστρακα 
τροχήλατων γραπτών αγγείων με ομόκεντρους κύ-
κλους, που στυλιστικά ανήκουν στην πρώιμη πρωτο-
γεωμετρική, ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο στις 
επιχώσεις της φάσης 2Α10 (Εικ. 4).
 Στον δρόμο Χ3 εντοπίστηκαν κάτω από τις επιχώ-
σεις των ιστορικών χρόνων επιχώσεις και επιφάνειες 
χρήσης του δρόμου που συνδέονται με τη χρήση των 
κτηρίων Β και Ε κατά τις φάσεις 2Α και 2Β. Η νεότε-
ρη επιφάνεια χρήσης βρέθηκε σε βάθος 2,70 μ. από το 
datum της ανασκαφής και είχε διαμορφωθεί και αυτή 
με το χαρακτηριστικό χαλικόστρωτο των δρόμων. Η 
κεραμική πάνω σε αυτή την επιφάνεια χρήσης περι-
λάμβανε, επίσης, όστρακα τροχήλατων γραπτών αγ-
γείων που ανήκαν στυλιστικά στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙ Γ 
και στην πρώιμη πρωτογεωμετρική, καθώς και τρο-
χήλατα τεφρά. Τα γραπτά αγγεία ανήκουν σε σκύ-
φους, κύπελλα, λεκανίδες και κάποια κλειστά αγγεία 
(Εικ. 5). Τα τεφρά ανήκουν σε γωνιώδη κύπελλα και 
σκύφους11. Σημαντική είναι και η παρουσία, ανάμεσα 
στην κεραμική διαταραγμένου τμήματος του στρώ-
ματος χρήσης του δρόμου, θραυσμάτων ενός κλει-
στού αγγείου μινωικής προέλευσης με διακόσμηση 
χταποδιού.

Προκαταρκτικά συμπεράσματα

Οι πρόσφατες ανασκαφές στο ανατολικό τμήμα της 
κορυφής επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι, κατά την αρ-
χαϊκή και την κλασική περίοδο, η Τούμπα κατοικού-
νταν παράλληλα με τον οικισμό που βρίσκεται στην 
τράπεζα που την περιβάλλει. Όπως έχουν δείξει οι 
σωστικές ανασκαφές της ΙΣΤʹ ΕΠΚΑ σε διάφορα ση-

10. S. Andreou, ό.π. (σημ. 3).
11. Πρβλ. Ο. Εξάρχου, Τεφρή τροχήλατη κεραμική από τον οικισμό 

της Τούμπας Θεσσαλονίκης. (μεταπτ. εργασία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 
2004). 

η ανασκαφη στην τουμπα θεσσαλονικησ το 2006 και 2007

Εικ. 5. Γραπτή τροχήλατη κεραμική από επίχωση χρήσης του δρόμου 
Χ3. Φάση 2.
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 Η νεότερη ανασκαφική έρευνα στην Τούμπα προ-
σέφερε, επίσης, στοιχεία για τις οικοδομικές τεχνικές 
και για την εσωτερική διαρρύθμιση των κτηρίων Β 
και Ε, γεγονός που μας επιτρέπει κάποιες πρώτες συ-
γκρίσεις με την αρχιτεκτονική και την εσωτερική ορ-
γάνωση του συγκροτήματος Α. Όσον αφορά στις 
οικοδομικές τεχνικές, οι τοίχοι στα οικήματα Β και Ε, 
όπως και στα υπόλοιπα κτήρια της θέσης, είχαν κατα-
σκευαστεί με πλιθιά, πάνω σε λίθινα θεμέλια, ενώ ξύ-
λινοι πάσσαλοι χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση 
των τοίχων και τη στήριξη της οροφής. Οι τοίχοι ανα-
κατασκευάζονταν πάνω στα υπολείμματα των τοίχων 
των παλαιότερων οικοδομικών φάσεων με μικρές 
αποκλίσεις. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η εσωτερική 
οργάνωσή τους δεν διαφέρει από αυτή του συγκρο-
τήματος Α, καθώς και στα τρία κτήρια εναλλάσσο-
νται χώροι, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, με κάποιους 
χώρους να είναι πιθανόν εσωτερικές αυλές. 
 Τέλος, η διερεύνηση των σκαμμάτων 252 και 273 
στο βόρειο τμήμα του οικήματος Β απέδωσε μία 
ασφαλή και λεπτομερή στρωματογραφική διαδοχή με 
δάπεδα επιχώσεων που ανήκουν στη μετάβαση από 
το τέλος της ΥΕΧ στην ΠΕΣ. Η παρουσία αδιατάρα-
χτων και στρωματογραφημένων επιχώσεων της περι-
όδου αυτής στην Τούμπα Θεσσαλονίκης θα επιτρέψει 
την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών στα χαρα-
κτηριστικά του υλικού πολιτισμού και τον ακριβέστε-
ρο χρονολογικό προσδιορισμό των μεταβατικών φά-
σεων στην περιοχή.

Θεσσαλονίκη, 
Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

ρυφή ίσως να οφείλεται σε μεγάλης κλίμακας ισοπε-
δώσεις των αρχαιότερων οικημάτων και απόρριψη 
του περιεχομένου τους στην πλαγιά, οι οποίες προη-
γήθηκαν της κατασκευής των κτηρίων της αρχαϊκής 
περιόδου.
 Η εικόνα που αποκομίσαμε για την εξέλιξη και ορ-
γάνωση του οικισμού από τη φάση 3 μέχρι τη φάση 
2Α είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
στη φάση 3 το συγκρότημα Ε συνιστούσε ένα κτήριο 
σημαντικό σε μέγεθος (πάνω από 130 τ.μ.), συγκρίσι-
μο με το κτήριο Α (230 τ.μ.) που βρίσκεται αμέσως 
προς δυσμάς. Το κτήριο Β φαίνεται προς το παρόν να 
ήταν μικρότερο σε μέγεθος (80,00-90,00 τ.μ.), αν και 
είναι πιθανότατα συγκρίσιμο με τα άλλα δύο σε αρχι-
τεκτονική πολυπλοκότητα και, όπως έδειξαν οι πα-
λαιότερες ανασκαφές, αρκετά πλούσιο σε εξοπλισμό, 
τουλάχιστον κατά τη φάση 4. Η διαπίστωση αυτή δεν 
ενισχύει την ερμηνεία του κτηρίου Α ως ενός ειδικού 
συγκροτήματος ή ως έδρας του αρχηγού της κοινό-
τητας. Μετά το τέλος της φάσης 3, κατά τη διάρκεια 
της φάσης 2Β, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
κεραμικής του τέλους της ΥΕ ΙΙΙ Γ, το νότιο τμήμα 
του κτηρίου Β και στο σύνολό του το κτήριο Ε εγκα-
ταλείφθηκαν. Στη φάση 2Α (τέλη 11ου αι. π.Χ.) τα 
εγκαταλειμμένα τμήματα επιδιορθώθηκαν και ξανα-
χρησιμοποιήθηκαν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η 
μερική και σύντομη εγκατάλειψη γύρω στα μέσα του 
11ου αι. π.Χ. ήταν ένα εκτεταμένο φαινόμενο στη θέ-
ση. Είναι βέβαιο ότι μέρος του συγκροτήματος Α κα-
τοικείτο την περίοδο αυτή, παρόλο που η συνολική 
εικόνα του κτηρίου έχει σημαντικά παραμορφωθεί 
λόγω της διάβρωσης και νεότερων επεμβάσεων.




