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η πανεπιστημιακη ανασκαφη στη τουμπα θεσσαλονικησ, 2008

 Στέλιος Ανδρέου, Καλλιόπη Ευκλείδου

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή  
στη Τούμπα Θεσσαλονίκης, 2008

η πανεπιστημιακή ανασκαφή στη Τούμπα Θεσσα-
λονίκης1 συνεχίστηκε για πέντε εβδομάδες τον 

Ιούλιο και Αύγουστο του 2008, για τρίτη χρονιά, στο 
ανατολικό άκρο της κορυφής του λόφου. Από το 2006, 
που επαναλήφθηκε η ανασκαφική έρευνα στον οικισμό, 
στόχος υπήρξε η οριζόντια και σε βάθος αποκάλυψη 
των κτηρίων Β και Ε, από τα οποία μόνο μικρό μέρος 
είχε ανασκαφεί την περίοδο 1984-1999. Η αποκάλυψη 
των δύο κτηρίων και η σύγκρισή τους με το συγκρότη-
μα Α, το μόνο πλήρως ανασκαμμένο μέχρι σήμερα, θα 
επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης του 
οικισμού και των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των 
οικημάτων του τέλους της ύστερης εποχής του χαλκού 
(ΥΕΧ) και της αρχής της πρώιμης εποχής του σιδήρου 
(ΠΕΣ)2. Ήδη το 2007, κάτω από τις επιχώσεις και τα 
θεμέλια της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου είχαν απο-
καλυφτεί οι τοίχοι και οι επιχώσεις των δύο συγκροτη-
μάτων, που χρονολογούνται στον 12ο και 11ο αι. π.Χ.
 Η ανασκαφή κατά το 2008 προχώρησε σε βάθος τό-
σο στο εσωτερικό των κτηρίων, όσο και στους δρόμους 
ανάμεσά τους.

1. Ο Γ. Βλαχοδήμος και η Ι. Μαυροειδή ήταν υπεύθυνοι για τις πάσης 
φύσεως αποτυπώσεις, ο πρώτος για τις καταγραφές, το εργαστήριο και 
την αποθήκη η δεύτερη. Η επίκουρη καθηγήτρια Σ. Βαλαμώτη επέβλεψε 
τη μελέτη των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων της ανασκαφής με τη Δ. 
Κοτζαχρήστου υπεύθυνη για την επιτόπια συλλογή και επεξεργασία των 
δειγμάτων. Η Σ. Κυριλλίδου είχε την ευθύνη της συλλογής των δειγ-
μάτων και της πραγματοποίησης των μικρομορφολογικών αναλύσεων 
και ο Μ. Σταυρόπουλος χειρίστηκε τον ψηφιακό γεωδαιτικό σταθμό και 
πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τον Γ. Βλαχοδήμο, τις φωτογραμ-
μετρικές αποτυπώσεις. Τα σκάμματα επέβλεψαν οι Ν. Abell, Ε. Βλιώρα, 
Σ. Καλτσογιάννη, Δ. Νικολαΐδου, Κ. Swinford, και Ε. Τσιολάκη. Στην 
ανασκαφή εργάστηκαν περίπου 50 φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ και 
πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αρχιτεχνίτης της ανασκαφής ήταν ο Β. 
Χαριτίδης. Για τη βοήθειά τους στην ανακοίνωση ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
τον Γ. Βλαχοδήμο για τα σχέδια και την Ι. Μαυροειδή για τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τα ευρήματα.

2. Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, ΑΕΜΘ 10Α, 1996, 369-387. S. Andreou, 
«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.

 Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που απαντήθηκαν 
κατά το 2008 ήταν η έκταση του κτηρίου Β. Κατά το 
2006-2007 είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το συ-
γκρότημα είχε αποκαλυφτεί στο σύνολό του, με έκταση 
80 μ2, και ότι ένας δρόμος οριοθετούσε το οίκημα από 
τα ανατολικά. Καθώς η ανασκαφή προχώρησε σε βά-
θος στη συγκεκριμένη περιοχή, αποκαλύφθηκε τμήμα 
λίθινου θεμελίου, το οποίο ξεκινούσε από τον υποτιθέ-
μενο εξωτερικό τοίχο με κατεύθυνση προς ανατολάς, 
σηματοδοτώντας τη συνέχεια του κτηρίου σε αυτή την 
κατεύθυνση.
 Στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος διερευνήθη-
καν οι επιχώσεις κάτω από τα δάπεδα της φάσης 2Α 
του οικισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, 
και από την παρουσία λίγης τροχήλατης κεραμικής της 
πρώιμης πρωτογεωμετρικής περιόδου3.
 Στον χώρο Β9 εντοπίστηκε η επιφάνεια χρήσης της 
φάσης 2Β (Σχ. 1), που σφράγιζε ένα παχύ στρώμα με 
ανακατεμένα οικοδομικά υλικά και ελάχιστα ευρήματα. 
Το στρώμα αυτό, που ανήκει στην καταστροφή της φά-
σης 3, περιείχε έναν σχεδόν ολόκληρο πίθο πεσμένο στο 
πλάι. Ένα δεύτερο πιθάρι στεκόταν στη θέση του στη 
βορειοδυτική γωνία του χώρου, ακριβώς κάτω από ένα 
νεότερο πίθο της φάσης 2Α. Η τροχήλατη κεραμική στις 
επιχώσεις των φάσεων 2Β και 3 ανήκει στην ΥΕ ΙΙΙ Γ.
 Στον χώρο Β2-3, στα ΝΔ, ερευνήθηκε μικρό τμήμα 
που είχε μείνει άσκαφτο. Η εντατική χρήση του χώρου 
αυτού στη φάση 2Β φαίνεται από τις αλλεπάλληλες 
ανακατασκευές δαπέδων. Στο νεότερο από αυτά τα δά-
πεδα ένας πίθος είχε πέσει στο πλάι. Στο ίδιο σημείο 
εντοπίστηκε βαθύτερα το δάπεδο της φάσης 3 με κε-
ραμική των μέσων της ΥΕ ΙΙΙ Γ και μεγάλη ποσότητα 

3. S. Andreou, «Stratified Wheel Made Pottery Deposits and Absolute 
Chronology of the LBA to the EIA Transition at Thessaloniki Toumba», 
στο S. Deger-Jalkotzy, Α. Bähle (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 (2009) 15-40.
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Σχ. 1. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της φάσης 2Β στην κορυφή της Τούμπας.

θρυμματισμένων οστρέων του είδους murex trunculus. 
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τμήμα του δωματίου 
που είχε ανασκαφεί παλαιότερα και συνδέει την περιο-
χή αυτή του οικήματος Β με την παραγωγή πορφυρής 
βαφής4. Ανατολικότερα, στον ίδιο χώρο, εντοπίστηκε 

4. 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 Internacional Sobre Textiles 
y Tintes del Mediterráneo en el Mundo Antiguo. Atenas, 24-26 de 
Noviembre 2005, Purpúreae Vestes II, Textiles and Dyes in Antiquity 
(2008) 171-180.

ένας πίθος in situ που ανήκε στη φάση 4, αλλά πιθανόν 
να συνέχισε να χρησιμοποιείται και στη φάση 3.
 Στον χώρο Β8, αμέσως ανατολικά του Β9, αξιοσημεί-
ωτη είναι η παρουσία μιας επιφάνειας χρήσης των αρ-
χών της φάσης 2Β με ομάδες αντικειμένων επάνω της. 
Ξεχωρίζει η παρουσία μιας ομάδας τριών υφαντικών 
βαρών από ωμό πηλό, που ίσως αποτελούσαν μέρος κα-
τακόρυφου αργαλειού που θα χρησιμοποιούνταν στον 
χώρο πριν μπαζωθεί για την κατασκευή της επόμενης 
χρήσης.
 Η ανασκαφική εικόνα στον χώρο Β7, στο βορειο-
ανατολικό άκρο του κτηρίου, ήταν πιο πολύπλοκη. Η 
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πλάτους περίπου ενός μέτρου, που κλείστηκε αργότε-
ρα, οδηγούσε προς τον δρόμο, ο οποίος οριοθετούσε το 
κτήριο από βορρά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δρα-
στηριότητες στον χώρο αυτόν μετά από μια καταστρο-
φή κατά τη φάση 3 (Σχ. 2). Τα όστρακα ενός μεγάλου 
πίθου, που πρέπει να στεκόταν στα βορειοδυτικά, είχαν 
στοιβαχτεί προσεκτικά. 
 Σε έναν αβαθή λάκκο, που είχε σκαφτεί κυρίως μέσα 
στον δρόμο και εν μέρει στο άνοιγμα της εισόδου, βρέ-
θηκε ο σκελετός ενός εφήβου. Ήταν πλήρης, σε εκτε-
ταμένη στάση αλλά πρηνηδόν, με τα χέρια στο πλάι 
παράλληλα με το σώμα, και το κρανίο προς νότο και 

ανασκαφή το 2007 είχε αρχίσει να εντοπίζει το δάπεδο 
της φάσης 2Α που ανήκει στη αρχής της ΠΕΣ. Στο δυτι-
κό μέρος του δωματίου υπήρχε μία θερμική κατασκευή 
που συνδεόταν με παχύ στρώμα στάχτης. Ο χώρος τό-
σο στη διάρκεια της φάσης αυτής, όσο και της αμέσως 
παλαιότερης, ίσως ήταν εν μέρει ακάλυπτος, όπως δεί-
χνουν τα γκρίζα στρώματα χρήσης στα ανατολικά και 
στα βόρεια. Για μια ακριβέστερη, ωστόσο, ερμηνεία της 
λειτουργίας του, όσο και των άλλων χώρων της ανα-
σκαφής, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα 
των μικρομορφολογικών αναλύσεων που πραγματο-
ποιεί η Σ. Κυριλλίδου. Ένα άνοιγμα στον βόρειο τοίχο, 

Σχ. 2. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της φάσης 3 στην κορυφή της Τούμπας.
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του χώρου αυτού δεν έχει ανασκαφεί ακόμα στο ίδιο 
βάθος, είναι δύσκολο προς το παρόν να κατανοήσουμε 
τη σημασία της εργασίας αυτής.
 Στον αμέσως νοτιότερο χώρο Β4, μέρος του οποίου 
είχε ανασκαφεί παλαιότερα, εντοπίστηκαν το στρώμα 
χρήσης και το δάπεδο της φάσης 3. Στο δάπεδο αυτό 
υπήρχαν δύο αβαθείς λάκκοι. Ο πρώτος είχε διάμετρο 
1,00 μ. Ο δεύτερος, που ήταν μικρότερος, φαίνεται να 
αποτελεί τη συνέχεια ενός λάκκου που είχε ανασκα-
φεί το 1990 στη διπλανή τομή, και στον πυθμένα του 
διακρίνονταν καθαρά το αποτύπωμα ενός καλαθιού. 
Ανάλογη χρήση πιθανόν να είχε και ο μεγαλύτερος 
λάκκος. Τις αυξημένες αποθηκευτικές δυνατότητες 
αυτού του χώρου κατά τη φάση 3 συμπλήρωνε και 
ένα πιθάρι της προηγούμενης φάσης, που είχε, όμως, 
παραμείνει στη θέση του, αμέσως νότια του καλαθιού, 
και εξακολούθησε να χρησιμοποιείται. Τα ίχνη της 
θεμελίωσης ενός τοίχου που έκλεινε τον χώρο αυτό 
στα ανατολικά φάνηκαν στο τέλος της ανασκαφικής 
περιόδου.
 Η στρωματογραφία στους χώρους του κτηρίου Β 
μάς προσφέρει μία ικανοποιητική εικόνα της βιογρα-
φίας του συγκροτήματος κατά τις φάσεις 3 έως 2Α. 
Είναι πιθανόν ότι σε κάποιες από αυτές τις φάσεις δεν 
κατοικούνταν το σύνολο του ανασκαμμένου τμήματος 
του κτηρίου Β. Τα στοιχεία που έχουμε για τη φάση 3 
δείχνουν ότι τουλάχιστον το νότιο μισό του κτηρίου 
ήταν σε χρήση κατά τη φάση αυτή, ενώ στο τέλος της 
μία σημαντική καταστροφή προκάλεσε σοβαρές ζημιές 
στο οίκημα. Κάποιοι τοίχοι κατέρρευσαν ή έχασαν τη 
στατική τους επάρκεια και ανακατασκευάστηκαν με 
νέα ισχυρά θεμέλια, ενώ ορισμένοι χώροι, όπως ο Β9, 
γέμισαν με τα υλικά της καταστροφής σε αρκετό ύψος. 
Δάπεδα της νεότερης φάσης 2Β εντοπίστηκαν σε όλους 
τους χώρους εκτός από τους Β1 και Β4. Στην αρχή της 
ΠΕΣ, κατά τη φάση 2Α, κατοικούνταν πλέον το σύνολο 
του κτηρίου.
 Η ανασκαφή στην περιοχή του συγκροτήματος Ε 
συνεχίστηκε σε βάθος, ερευνώντας επιχώσεις που ανή-
κουν χρονολογικά στις φάσεις 3 και 4 του οικισμού. 
Στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, στους χώρους Ε2 και 
Ε3, η έρευνα κατά το 2007 είχε σταματήσει σε δάπεδα 
της φάσης 3 (Σχ. 2). Σε αυτό το επίπεδο, στον χώρο Ε3, 
εντοπίστηκε λάκκος, διαμέτρου 1,00 μ., που θα μπο-
ρούσε να σχετίζεται με κάποιο πιθάρι που αφαιρέθηκε 
κατά την εποχή του σιδήρου, όπως έχει διαπιστωθεί 
να γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις σε άλλα σημεία 
της ανασκαφής. Στον χώρο Ε2, κάτω από το δάπεδο 
της φάσης 3, εντοπίστηκε ένα παχύ γέμισμα, μέσα στο 
οποίο βρέθηκαν μεγάλα κομμάτια από τουλάχιστον ένα 
πιθάρι.

στραμμένο προς τα ανατολικά. Συνοδευόταν από ένα 
πήλινο σφονδύλι και δύο χειροποίητα αγγεία της ΥΕΧ 
(Εικ. 1). Ο νεκρός ήταν εν μέρει μόνο σκεπασμένος με 
όστρακα πίθου, ενώ η ευρύτερη περιοχή είχε καλυφτεί 
με φερτό πηλώδες κοκκινόχωμα, όμοιο με το παρθέ-
νο γύρω από την Τούμπα. Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία 
για την σκόπιμη τοποθέτηση του νεκρού, η στάση του 
και ο πρόχειρος τρόπος της κάλυψής του δείχνουν την 
απουσία συγκροτημένου τελετουργικού, όσον αφορά 
στη μεταχείριση των νεκρών, κάτι που έχει παρατηρηθεί 
να συμβαίνει και άλλες φορές στη θέση στη διάρκεια 
της ΥΕΧ. Πολύ σύντομα μετά την πρόχειρη αυτή ταφή 
ο χώρος και ο δρόμος επιχωματώθηκαν και ξαναχρησι-
μοποιήθηκαν.
 Στο νοτιοανατολικό τμήμα του κτηρίου εντοπίστη-
καν, για πρώτη φορά σε αρκετά μεγάλο βάθος, αδι-
ατάρακτες επιχώσεις κάτω από ένα βαθύ και μεγάλο 
όρυγμα της κλασικής περιόδου, που είχε διαταράξει σε 
μεγάλο βαθμό τα ανώτερα στρώματα και είχε διερευ-
νηθεί το 2006 και 20075. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην 
αρχή της φάσης 3 το νότιο τμήμα του δωματίου Β7 είχε 
γεμίσει με ένα στείρο από ευρήματα στρώμα από πηλώ-
δες κοκκινόχωμα, πάχους 1,00 μ. Καθώς το βόρειο μισό 

5. Σ. Ανδρέου, Κ. Ευκλείδου, ΑΕΜΘ 21, 2007, 255-262.

Εικ. 1. Επάνω: Φάση 3. Ταφή εφήβου στον χώρο Β7. Κάτω: Χειροποίητα 
αγγεία που συνόδευαν την ταφή.
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 Οι χώροι Ε6, 7, και 8, προς νότο, διαπιστώθηκε ότι 
είχαν διαταραχτεί σε σημαντικό βάθος από λάκκους που 
είχαν σκαφτεί κατά την αρχαϊκή-κλασική περίοδο, προ-
κειμένου να αφαιρεθούν τουλάχιστον τρία πιθάρια. Οι 
παχιές επιχώσεις της φάσης 4 (12ος αι. π.Χ.), ωστόσο, 
και οι πολλαπλές ανακατασκευές δαπέδων στη διάρκειά 
της υποδεικνύουν την εντατική χρήση των χώρων (Σχ. 
3). Πάνω στις επιφάνειες αυτές εντοπίστηκαν κυκλικές 
περιοχές με ίχνη καύσης και ένας μικρός λάκκος με στά-

χτες, κεραμική και οστά ζώων. Μία λίθινη κατασκευή με 
μία μεγάλη οριζόντια πλάκα, η οποία πιθανότατα χρη-
σιμοποιούνταν ως επιφάνεια εργασίας, βρέθηκε στον 
χώρο Ε6. Τέλος, στον χώρο Ε7 εντοπίστηκε ένας μικρός 
φούρνος που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
φάσης 4. Γύρω του υπήρχε ένα πλούσιο στρώμα στάχτης 
με πολλούς απανθρακωμένους σπόρους. Τα πιο πάνω 
στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή αυτή του κτηρίου σχε-
τιζόταν κυρίως με την προετοιμασία της τροφής.

Σχ. 3. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της φάσης 4 στην κορυφή της Τούμπας.
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 Πλουσιότερες από ό,τι στο εσωτερικό του συγκρο-
τήματος Ε ήταν οι επιχώσεις στους δρόμους που ορι-
οθετούσαν το κτήριο στα βόρεια και στα νότια. Από 
τους δρόμους αυτούς προέρχονται αρκετά μυκηναϊκού 
ρυθμού αγγεία που μπορούν να χρονολογηθούν στην 
ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο.
 Όπως και στο κτήριο Β, είναι πιθανό τμήματα του 
κτηρίου Ε να μη χρησιμοποιούνταν σε κάποιες φάσεις. 
Οι ενδείξεις που έχουμε για τις νεότερες οικιστικές φά-
σεις του οικήματος περιορίζονται στο βόρειο τμήμα του, 
όπου παρατηρήθηκε ότι η κατοίκηση κατά τη φάση 2Α 
επαναλήφθηκε μετά από μία περίοδο εγκατάλειψης που 
συνέπεσε με όλη τη διάρκεια της φάσης 2Β. Η αποσπα-
σματικότητα των καταλοίπων της φάσης αυτής λόγω 
της διάβρωσης δεν μας επιτρέπει, ωστόσο, να γνωρί-
ζουμε, εάν η εγκατάλειψη αφορούσε στο σύνολο του 
συγκροτήματος.
 Οι επόμενες ενδείξεις για τη χρήση του χώρου εντο-
πίζονται στο βόρειο και δυτικό τμήμα του κτηρίου και 
αφορούν στη φάση 3. Κατά την αρχαιότερη φάση 4 η 
κατοίκηση εντοπίζεται σε όλους τους χώρους και ήταν 
εντατική. Η ανασκαφή, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει αρ-
κετά στη διερεύνηση των επιχώσεων της φάσης αυτής.

Συμπεράσματα

Η έρευνα του 2008 προσέφερε ενδιαφέροντα νέα στοι-
χεία για τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά της 
κατοίκησης στο τέλος της ΥΕΧ στον οικισμό.
 Ο νεκρός του χώρου Β7 είναι ο πέμπτος που εντοπί-
ζεται μέχρι σήμερα στις επιχώσεις της ΥΕΧ στην ανα-
σκαφή της Τούμπας. Οι σκελετοί μίας γυναίκας και δύο 
παιδιών στον χώρο Β1 του κτηρίου Β εντοπίστηκαν κα-
τά την ανασκαφή του 1999 επάνω στο δάπεδο της φά-
σης 4 και στον πυθμένα ενός εκτεταμένου στρώματος 
καταστροφής που γέμισε τον χώρο στο τέλος της φάσης 
αυτής. Η στάση των τριών αυτών νεκρών θα μπορού-
σε να δείχνει κάποιο ατύχημα που συνέβη in situ, μετά 
το οποίο καλύφθηκαν χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Ο εν 
μέρει διαταραγμένος σκελετός μιας νεαρής γυναίκας6, 
που εντοπίστηκε σε χώρο του κτηρίου Α το 1993 και 
ανήκει στη φάση 3 του οικισμού, είναι ίσως η μόνη άλλη 
περίπτωση μαζί με τη φετινή ταφή που δείχνει κάποια 
στοιχεία φροντίδας, καθώς εντοπίστηκε μέσα σε ρηχό 
λάκκο και συνοδευόταν από λίγα αγγεία. Η γενική πά-
ντως εντύπωση που παραμένει είναι η απουσία ιδιαίτε-
ρου ενδιαφέροντος για τους νεκρούς κατά την ΥΕΧ εκ 
μέρους των ανθρώπων που κατοικούσαν στις τούμπες 
της κεντρικής Μακεδονίας, κάτι που φαίνεται να αλ-

6. Κ. Kωτσάκης, Σ. Ανδρέου, ΑΕΜΘ 7, 1993, 279-296.

λάζει ριζικά με την έναρξη της ΠΕΣ, όπως δείχνουν τα 
πολυάριθμα και εντυπωσιακά νεκροταφεία της εποχής 
αυτής στην περιοχή7.
 Σε σχέση με τα αρχικά ερωτήματα που αφορούν στην 
οργάνωση και χρήση του χώρου του οικισμού, η έρευνα 
του 2008 έδειξε ότι μάλλον δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες 
διαφορές στο μέγεθος και στη διάταξη των συγκροτη-
μάτων του οικισμού κατά τον 12ο και 11ο αι. π.Χ. Υπο-
θέτουμε ότι τα δύο πρόσφατα ανασκαμμένα οικήματα Β 
και Ε θα πρέπει να έφταναν την έκταση των 200 μ2 που 
είχε και το κτήριο Α. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι κατά 
τη φάση 2Β ορισμένοι χώροι τους πιθανόν να έπαυσαν 
προσωρινά να χρησιμοποιούνται.
 Και στα δύο κτήρια στη φάση 3 η αποθήκευση πραγ-
ματοποιούνταν μέσα σε καλάθια και ρηχούς λάκκους, 
καθώς και σε πίθους που συνέχιζαν να χρησιμοποιού-
νται από τη φάση 4. Ενδείξεις συγκεντρωτικής και με-
γάλης κλίμακας αποθήκευσης, παρόμοιας με αυτή που 
έχουμε κατά τη φάση 4 στο κτήριο Α8, εντοπίζονται 
στο δυτικό άκρο του κτηρίου Ε και στο βορειοδυτικό 
του κτηρίου Β. Θ. στη φάση 2, οι ενδείξεις, κυρίως από 
το κτήριο Β, παρουσιάζουν μια εικόνα μειωμένων απο-
θηκευτικών δυνατοτήτων και διασπορά μεμονωμένων 
αποθηκευτικών αγγείων στους διάφορους χώρους. Η 
εικόνα αυτή της φάσης 2 είναι αρκετά όμοια με την ει-
κόνα της αποθήκευσης που εμφανίζουν τα οικήματα της 
ΠΕΣ στον οικισμό της Ασσήρου9.
 Τέλος, σημαντικό κέρδος της φετινής έρευνας απο-
τελεί η δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης της 
ακολουθίας των φάσεων της μετάβασης από την ύστερη 
εποχή του χαλκού στην πρώιμη εποχή του σιδήρου. Η 
περαιτέρω ανασκαφή κατά το 2009 και η μελέτη των 
μέχρι τώρα στοιχείων θα επιτρέψει την πληρέστερη κα-
τανόηση της ιστορίας και των υπόλοιπων δραστηριοτή-
των στο εσωτερικό των δύο συγκροτημάτων Β και Ε.
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