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Η πανεπιστημιακή ανασκαφή  

στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Στέλιος Ανδρέου, Καλλιόπη Ευκλείδου, Σέβη Τριανταφύλλου

Στόχος της ανασκαφής στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 

κατά το 2009 υπήρξε η ολοκλήρωση της διερεύνη-

σης των κτηρίων Β και Ε στο νοτιοανατολικό άκρο της 

κορυφής1. Τα κτήρια αυτά, τα οποία ανασκάπτονται 

από το 2006, έχουν προσφέρει σημαντικά στοιχεία για 

τη μετάβαση από την ύστερη εποχή του χαλκού στην 

πρώιμη εποχή σιδήρου2. Το 2009 η ανασκαφή επικε-

ντρώθηκε κυρίως στη διερεύνηση της 4ης οικοδομικής 

φάσης του οικισμού που ανήκει στον 12ο αι. π.Χ. 

 Ξεκινώντας από το νοτιότερο συγκρότημα Ε (Εικ. 1, 

επάνω), χαρακτηριστικό της φάσης 4 εδώ ήταν οι ακο-

λουθίες λεπτών αλλεπάλληλων δαπέδων, οι οποίες 

εδράζονταν σε παχιά γεμίσματα ή υποδομές δαπέδων 

και αναδιαμορφώνονταν τακτικά, χωρίς να παρεμβάλ-

λεται κάποιο σαφές μακροσκοπικά στρώμα χρήσης 

ανάμεσα σε επιφάνειες. Αυτό πιθανόν οφείλεται στον 

επιμελή καθαρισμό των δαπέδων πριν από την ανανέ-

ωσή τους. Η έντονη διαστρωμάτωση ενδέχεται να 

συνδέεται με τον επαναληπτικό χαρακτήρα και την πι-

1. Ευχαριστούμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας για τη χρηματοδότηση της ανα-

σκαφής και της συνεχιζόμενης μελέτης των αποτελεσμάτων της παλιό-

τερης έρευνας, καθώς και την ΙΣΤʹ ΕΠΚΑ για τη συνεχή και αμέριστη 

στήριξη του έργου. Όπως και στις προηγούμενες περιόδους έτσι και το 

2009 η αρχαιολόγος Ι. Μαυροειδή ήταν υπεύθυνη για τις καταγραφές, 

ο αρχιτέκτων Γ. Βλαχοδήμος για τις αποτυπώσεις, τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια και τη φωτογράφιση, η επίκουρη καθηγήτρια Σ. Βαλαμώτη είχε 

την ευθύνη της μελέτης των αρχαιοβοτανικών καταλοίπων, η Σ. Κυριλ-

λίδου είχε την ευθύνη των μικρομορφολογικών αναλύσεων, οι Μ. Σταυ-

ρόπουλος και Φ. Στεφάνου χειρίζονταν τον ψηφιακό γεωδαιτικό σταθ-

μό και είχαν την ευθύνη των ορθοφωτογραφιών. Τα σκάμματα επέβλε-

ψαν οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές Ν. Abell, Α. 

Βασιλειάδου, Γ. Κέδρου, Θ. Κορμάζος, Κ. Swinford και Ε. Τσιολάκη, ενώ 

50 φοιτητές αρχαιολογίας από το ΑΠΘ και άλλα πανεπιστήμια της Ελ-

λάδας και του εξωτερικού δούλεψαν σκληρά για έξι εβδομάδες κατά τον 

Ιούλιο και Αύγουστο του 2009. Αρχιτεχνίτης της ανασκαφής ήταν ο Β. 

Χαριτίδης. Για τη βοήθειά τους στην ανακοίνωση ευχαριστούμε ιδιαίτε-

ρα τον Γ. Βλαχοδήμο για τα σχέδια και την Ιω. Μαυροειδή για τις πλη-

ροφορίες σχετικά με τα ευρήματα. 

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

θανή περιοδικότητα των δραστηριοτήτων στους χώ-

ρους αυτούς και αποτελεί αντικείμενο συστηματικών 

μικρομορφολογικών αναλύσεων από την μικρομορφο-

λόγο Σ. Κυριλλίδου. Στον πρόσθιο χώρο Ε3, που βλέ-

πει στον δρόμο Χ3, αποκαλύφθηκαν δύο κατασκευές 

του τέλους της φάσης 4, μοναδικές στον οικισμό. Πρό-

κειται για μία κυκλική κατασκευή διαμέτρου 1,20 μ., τα 

τοιχώματα της οποίας διατηρήθηκαν σε ύψος 30-40 εκ. 

πάνω από το δάπεδο (Εικ. 1, Α). Αρχικά θα πρέπει να 

Εικ. 1. Επάνω, κάτοψη του κτηρίου Ε κατά τη φάση 4. Κάτω, σταθερές 
κατασκευές σε χώρους του κτηρίου Ε: Α: πήλινος σιρός στον χώρο 
Ε3, Β: πήλινο φουρνάκι στον χώρο Ε7, Γ-Δ: πήλινες εστίες στους 
χώρους Ε8 και Ε9 αντίστοιχα.
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υψώνονταν ακόμα περισσότερο, καθώς τμήματα δια-

λυμένων πλιθιών που πιθανόν ανήκαν στην κατασκευή 

βρέθηκαν πεσμένα. Αμέσως ανατολικά της κατασκευ-

ής υπήρχε πλινθόκτιστη υπερυψωμένη πλατφόρμα, η 

οποία ενδεχομένως διευκόλυνε την πρόσβαση στο πε-

ριεχόμενο της κατασκευής. Υποθέτουμε ότι πρόκειται 

για έναν υπέργειο σιρό που χρησίμευε για την αποθή-

κευση καρπών, ή για κάποια κατασκευή εργαστηρια-

κού χαρακτήρα.

 Στους πίσω χώρους Ε7, Ε8 και Ε9 εντοπίστηκαν κα-

τασκευές που συνδέονται με τροφοπαρασκευαστικές 

δραστηριότητες. Στον χώρο Ε7 ένα φουρνάκι με θόλο, 

που χρησιμοποιούνταν σε όλη τη διάρκεια της φάσης 

4, ήταν γεμάτο με στάχτες και απανθρακωμένους σπό-

ρους (Εικ. 1, Β). Σε μικρή απόσταση υπήρχε μία ακόμη 

θερμική κατασκευή αδιευκρίνιστου χαρακτήρα. Μία 

κυκλική εστία διαμέτρου 70 εκ. εντοπίστηκε στον χώρο 

Ε8, επίσης γεμάτη με στάχτες, ενώ και στον χώρο Ε9 
υπήρχε φούρνος με διπλό δάπεδο και πήλινη πλατφόρ-

μα ακριβώς μπροστά του, για εργασίες συναφείς με τη 

χρήση της εστίας (Εικ. 1, Γ-Δ). 

 Στους χώρους Ε7, Ε8, και Ε9, όπου εντοπίστηκαν 

θερμικές κατασκευές, υπήρχαν επίσης τριπτήρες και 

μυλόπετρες, κρουστήρες, ξέστρα και λεπίδες από πυρι-

τόλιθο, ευρήματα δηλαδή που σχετίζονται στην πλειο-

νότητά τους με την επεξεργασία τροφών. Ανάλογος 

εργαλειακός εξοπλισμός υπήρχε στο χώρο Ε6, μαζί με 

μία λίθινη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες διαφορο-

ποιούνταν στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, στα δωμάτια 

Ε1, Ε2 και Ε3, όπου η παρουσία ενός ολόκληρου πίθου 

και του πιθανού σιρού συνδέουν τους χώρους αυτούς 

με την αποθήκευση. Στους ίδιους χώρους βρέθηκαν 

αρκετά σφονδύλια και μία μήτρα. Τα αντικείμενα αυτά 

είτε ήταν αποθηκευμένα είτε σχετίζονται με υφαντουρ-

γικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες που πραγ-

ματοποιούνταν επί τόπου.

 Δεν γνωρίζουμε εάν οι δραστηριότητες στο συγκρό-

τημα του 12ο αιώνα διαφοροποιούνταν από αυτές του 

11ου, γιατί οι επιχώσεις των νεότερων φάσεων είχαν δι-

αβρωθεί ή διαταραχτεί στο μεγαλύτερο μέρος του συ-

γκροτήματος. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι στις αρ-

χές του 11ου αιώνα η τροφοπαρασκευή, η υφαντουργία 

και η μεταλλουργία εξακολουθούσαν να συμπεριλαμ-

βάνονται στις δραστηριότητες του συγκροτήματος. 

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στον χώρο Ε2 εντοπί-

στηκε μικρομορφολογικά από την Στ. Κυριλλίδου μία 

ενδιαφέρουσα διαστρωμάτωση ενός πολύ λεπτόκοκ-

κου συσσωρευμένου υλικού, η οποία σύμφωνα με αντί-

στοιχα μικροσκοπικά, εθνογραφικά και αρχαιολογικά, 

παράλληλα από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να 

αντιπροσωπεύει σκόνη που είχε συσσωρευτεί κάτω 

από χαλί δαπέδου3. Να σημειωθεί ότι οι επιχώσεις του 

χώρου αυτού ήταν πολύ πλούσιες σε επιμήκη υπόλευ-

κα φυτικά κατάλοιπα με παράλληλο ως προς το δάπε-

δο προσανατολισμό και χιαστί μεταξύ τους διάταξη. Τα 

υπόλευκα φυτικά κατάλοιπα αυτού του είδους υποδη-

λώνουν την παρουσία μικροσκοπικών φυτολίθων. Η 

χιαστί διάταξη των φυτολίθων είναι συχνά ενδεικτική 

της ύφανσης και, επομένως, της ύπαρξης χαλιών πάνω 

σε δάπεδο. 

 Ενδιαφέρουσες πληροφορίες προσέφερε η μικρο-

μορφολογική ανάλυση και για τη χρήση των δρόμων 

του οικισμού. Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 

οι δρόμοι ήταν οι κύριοι αποδέκτες απόρριψης καμέ-

νης καύσιμης ύλης από τα σπίτια και συχνά η έντονη 

κλίση των σχετικών επιχώσεων δείχνει την απόρριψή 

τους από γειτονικά δωμάτια. Σε απορρίψεις καμένων 

φυτικών καταλοίπων, κυρίως ξύλου, από τροφοπαρα-

σκευαστικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις εντός 

των σπιτιών, όπως εστίες και κλιβάνους, οφείλεται το 

έντονα γκρίζο χρώμα των επιχώσεων χρήσεων δρό-

μου. 

 Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η μέχρι στιγ-

μής απουσία κοπρόλιθων, καμένων και μη, τόσο σε 

εσωτερικά δωματίων όσο και δρόμους. Είναι προς διε-

ρεύνηση, σε συνδυασμό με τα αρχαιοζωολογικά κατά-

λοιπα, κατά πόσο το γεγονός αυτό θα πρέπει να θεωρη-

θεί ότι υποδηλώνει ότι τα ζώα, κατά κανόνα, δεν σύ-

χναζαν στους δρόμους του οικισμού, αλλά θα πρέπει να 

3. W. Matthews 1995, “Micromorphological characterisation and 

interpretation of occupation deposits and microstratigraphic sequences 

at Abu Salabikh, Southern Iraq”, στο: A.J. Barham, R.I. Macphail (επιμ.), 

Archaeological Sediments and Soils: Analysis, Interpretation and Man-

agement. Papers from the 10th Anniversary Conference of the Associa-

tion for Environmental Archaeology held at the Institute of Archaeology, 

UCL, July 1989 (1995) 41-74.

Εικ. 2. Κάτοψη του κτηρίου Β κατά το τέλος της φάσης 4.
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φυλάσσονταν μακριά από την κορυφή και σε απόσταση 

από τα σπίτια. Η μέχρι στιγμής απουσία κοπριάς βοοει-

δών και αιγοπρόβατων, ειδικότερα, σε αντιδιαστολή με 

την παρουσία των οστών τους, θα μπορούσε να υποδη-

λώνει ότι τα είδη αυτά κατέληγαν στην κορυφή σφαγι-

ασμένα. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι ο αριθμός 

μικρομορφολογικών δειγμάτων είναι ακόμη μικρός, σε 

σχέση με τον αριθμό των δωματίων, τις υποφάσεις και 

κυρίως το εύρος των δραστηριοτήτων τους. Δεν απο-

κλείεται να υπάρχει κοπριά οικόσιτων ζώων σε ακολου-

θίες που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί κάτω από το πολω-

τικό μικροσκόπιο. 

 Τέλος, ένα σημαντικό εύρημα του 2009 υπήρξε η 

αποκάλυψη των ταφών τριών ατόμων κατά την ανα-

σκαφή του δρόμου Χ3. Οι ταφές, για τις οποίες θα γίνει 

περισσότερος λόγος παρακάτω, χρονολογούνται στο 

τέλος της φάσης 4, δηλαδή στο τέλος του 12ου αι. π.Χ.

 Περνώντας στο κτήριο Β (Εικ. 2), η φετινή ανα-

σκαφή έδειξε ότι στο τέλος της φάσης 4 οι κάτοικοι 

μπάζωσαν όλους τους χώρους, αλλά επανακατοίκη-

σαν μόνο το νότιο τμήμα του κτηρίου. Η επιχωμάτω-

ση του νότιου τμήματος πραγματοποιήθηκε με οικο-

δομικά κατάλοιπα και απορρίμματα. Το βόρειο τμήμα, 
από την άλλη, μπαζώθηκε με φερτό κόκκινο πηλώδες 

χώμα που προέρχεται από το φυσικό έδαφος της Τού-

μπας. Η μεταφορά φυσικού υλικού μέσα στον οικισμό 

πιθανόν να συνδέεται με το γεγονός ότι το υλικό αυ-

τό χρησιμοποιούνταν συστηματικά για την κατα-

σκευή δαπέδων και πλιθιών. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, 

οι βόρειοι χώροι του κτηρίου Β, που γέμισαν με το 

φερτό υλικό, να χρησιμοποιήθηκαν στις αρχές του 

11ου αιώνα για την προετοιμασία των πρώτων υλών 

για την κατασκευή δαπέδων και τοίχων. Η παρουσία 

ενός ολόκληρου πιθαριού στον χώρο Β9 ίσως σχετί-

ζεται με αυτή την εργασία. Λίγο αργότερα στην ίδια 

φάση, ο χώρος Β7, καθώς και το τμήμα του δρόμου 

αμέσως βόρεια χρησιμοποιήθηκαν για την ταφή συ-

νολικά τεσσάρων ατόμων. 

 Κατά τη φάση 4, δηλαδή τον 12ο αιώνα, οι χώροι Β1 

και Β2-3 περιείχαν τουλάχιστον 3 μεγάλα πιθάρια ο 

καθένας, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε όλη τη διάρ-

κεια της περιόδου. Μεγάλος αριθμός από τμήματα 

πίθων εντοπίστηκε και στους χώρους Β7 και Β4, αλλά 

θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί η μελέτη τους από την 

Δ. Μαργωμένου, προκειμένου να αποκατασταθεί ο 

πραγματικός αριθμός και το μέγεθός τους. Τέλος, 

στην αρχή της φάσης 4 στον χώρο Β4 υπήρχε μία κα-

τασκευή-πλατφόρμα με ιδιαίτερα φροντισμένη επιφά-

νεια στρωμένη με πλίνθινες πλάκες διαστάσεων 

30 × 30 εκ.4.

 Tα αποθηκευτικά δωμάτια Β1 και Β2-3 περιείχαν 

αρκετά αγγεία χειροποίητα και τροχήλατα, καθώς και 

εργαλεία που σχετίζονται με την επεξεργασία τροφών 

και υλικών και την υφαντική αντίστοιχα. Η παρουσία 

των αντικειμένων αυτών στους ίδιους χώρους με τα 

πιθάρια θα μπορούσε να δηλώνει είτε την επιτόπια 

πραγματοποίηση των αντίστοιχων εργασιών είτε την 

4. Όμοιο δάπεδο βρέθηκε και στον χώρο Α11 στο συγκρότημα Α 

του οικισμού, το οποίο είχε αποδοθεί και εκεί σε πλατφόρμα.

Εικ. 3. Χειροποίητη κεραμική (μικύλο αγγείο, λεκανίδα με διχαλωτή 
λαβή και μαγειρικό μόνωτο σκεύος) από το κτήριο Β.

Εικ. 4. Τροχήλατη κεραμική μυκηναϊκού ρυθμού από το κτήριο Β.



362 ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ  |  24 , 2010

παράλληλη αποθήκευση τροφίμων και εργαλειακού 

εξοπλισμού5. Το ζήτημα αυτό μένει να διερευνηθεί πλη-

ρέστερα μελλοντικά, όταν θα προχωρήσει η μελέτη 

της κεραμικής (Εικ. 3 και 4), των βιοαρχαιολογικών ευ-

ρημάτων και των μικρομορφολογικών δειγμάτων από 

το συγκρότημα Β.

 Ενώ στη φάση 4 η κλίμακα της αποθήκευσης στο 

κτήριο Β είναι μεγάλη, η εικόνα αλλάζει ριζικά στη φά-

ση 3, όπου η αποθήκευση περιορίζεται σε χωρητικότη-

τα και σε έκταση. Είναι πιθανόν μάλιστα, τα πιθάρια 

που βρέθηκαν στον χώρο Β2-3 αυτή την περίοδο να μη 

συνδέονται με την αποθήκευση ειδών διατροφής, αλλά 

με τις ανάγκες της παραγωγής πορφυρής βαφής που 

φαίνεται να πραγματοποιούνταν εδώ6. Σε αυτό συγκλί-

νουν η παρουσία μεγάλου όγκου από θρυμματισμένα 

όστρεα του γένους murex πάνω στο δάπεδο, ενός του-

λάχιστον μαγειρικού σκεύους, καθώς και μυλοπετρών 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στη θραύση 

των οστρέων. Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων 

θα μπορούσε να παραπέμπει σε ένα χώρο που χρησι-

μοποιείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγω-

γής της βαφής, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες 

της Ρ. Βεροπουλίδου,7 περιλάμβανε την αποθήκευση 

των ζώντων οστρέων, τη θραύση τους, την τοποθέτη-

ση των μαλακίων σε αγγεία για την παραγωγή του 

χρώματος και τον εμβαπτισμό σε αυτά των ινών, προ-

κειμένου να ολοκληρωθεί η βαφή τους. Ελπίζουμε ότι 

οι αναλύσεις οργανικών καταλοίπων που έχουν δρο-

μολογηθεί στα πιθάρια θα διευκρινίσουν κάποια από 

αυτά τα ερωτήματα.

 Η αποκάλυψη κατά το 2009 έξι νέων ταφών, μας 

έδωσε το έναυσμα να επανεξετάσουμε το ζήτημα της 

παρουσίας των ταφών στον οικισμό της Τούμπας. Από 

το 1993 μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί συνολικά έν-

δεκα ταφές στη θέση τους, ενώ από τη μελέτη των δι-

άσπαρτων μέσα στις επιχώσεις ανθρώπινων οστών, 

αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον έξι ταφές ακόμα σε χώ-

5. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη εικόνα υπάρχει και σε αποθη-

κευτικούς χώρους στο κτήριο Α.

D. Margomenou, Food storage, surplus and the emergence of insti-

tutionalized inequality: a study of storage jars and food storage for cen-

tral northern Greece in the Late Bronze and Early Iron Age (διδ. διατρι-

βή University of Michigan, Ann Arbor 2005). Δ. Μαργωμένου, Σ. Αν-

δρέου, Κ. Κωτσάκης. ΑΕΜΘ 19, 2005, 157-72.

6. R. Veropoulidou, S. Andreou, K. Kotsakis. 2008. “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 Inter-

nacional Sobre Textiles Y Tintes Del Mediterráneo En El Mundo An-

tiguo (Atenas, 24 Al 26 De Noviembre, 2005 (2008) 171-80.

7. R. Veropoulidou, Small-scale purple-dyeing in the prehistoric 

Aegean: an experimental study (υπό προετοιμασία).

ρους του συγκροτήματος Α (χώροι Α3: 1 άτομο 15 

ετών, Α5: 1 άνδρας 40-50 ετών, Α6: 1 νεαρή γυναίκα, 

Α7: 1 ενήλικο άτομο απροσδιόριστου φύλου, Α8: 2 παι-

διά, (περίπου 8 ετών), οι οποίες είχαν διαταραχθεί εξαι-

τίας της υστερότερης χρήσης των δωματίων (Πίν. 1). 

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν και σε άλλους χώρους 

του οικισμού, καθώς και στους δρόμους. Τα οστά αυτά, 

ωστόσο, υποθέτουμε ότι είχαν μεταφερθεί εκεί μαζί με 

χώμα από την αρχική τους θέση κατά τη διάρκεια κά-

ποιων επιχωματώσεων. 

 Οι περισσότερες ταφές χρονολογούνται στο τέλος 

της φάσης 4 και στη φάση 3, δηλαδή σε ένα χρονικό 

ορίζοντα 20 έως 30 χρόνων, στα τέλη του 12ου και τις 

αρχές του 11ου αι. π.Χ. Κάποιες, ωστόσο, από τις διατα-

ραγμένες ταφές του κτηρίου Α ανήκουν και σε αρχαιό-

τερες περιόδους της φάσης 4, στις αρχές του 12ου αιώ-

να. Οι ταφές εντοπίστηκαν στις περιοχές των κτηρίων 

Α και Β, σε πιθανούς υπαίθριους και στεγασμένους χώ-

ρους τους, αλλά και σε δρόμους μεταξύ κτηρίων (Εικ. 

5). Με βάση την παρουσία γεμισμάτων που μεσολα-

βούν μεταξύ των ταφών και των επιφανειών χρήσης, 

τόσο σε δρόμους όσο και σε εσωτερικά δωματίων και 

σε αυλές, φαίνεται ότι οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον ενταφιασμό νεκρών εγκαταλείφτηκαν αμέσως 

μετά, και μόνο αργότερα επαναχρησιμοποιήθηκαν για 

οικιστικές δραστηριότητες. 

 Από το σύνολο των 11 in situ ταφών, οι οκτώ ανή-

κουν σε ανήλικα άτομα. Η υψηλή θνησιμότητα στις 

Πίν. 1. Συνοπτική εικόνα των εντοπισμένων ταφών εντός του οικισμού 

της Τούμπας (φάση 4 και 3).

Α/Α Ταφή Περιοχή Ηλικία (έτη) Φύλο 

1 Πρωτογενής Χ3 8 ? 

2 Πρωτογενής Χ3 Ενήλικας ? 

3 Πρωτογενής Χ3 1-1,5 ? 

4 Πρωτογενής Β1 3 ? 

5 Πρωτογενής Β1 4 ? 

6 Πρωτογενής Β1 Ενήλικη Γυναίκα 

7 Πρωτογενής Β7 7 ? 

8 Πρωτογενής Β7 2 ? 

9 Πρωτογενής X4 9 ? 

10 Πρωτογενής Β7 40-50 Άνδρας 

11 Διαταραγμένη Α3 15 ? 

12 Διαταραγμένη Α5 40-50 Άνδρας 

13 Διαταραγμένη Α6 18-20 Γυναίκα 

14 Διαταραγμένη Α8 6-12 ? 

15 Διαταραγμένη Α8 6-12 ? 

16 Διαταραγμένη Α7 Ενήλικας Άνδρας ? 

17 Πρωτογενής A13 16-18 Γυναίκα ? 
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νεαρές ηλικίες ήταν σύνηθες φαινόμενο στο προϊστο-

ρικό Αιγαίο8. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί η έντονη 

υπο-αντιπροσώπευση τους σε αντίστοιχα ταφικά σύ-

νολα ΥΕΧ της νότιας Μακεδονίας, όπως είναι τα νε-

κροταφεία στον Βάλτο Λεπτοκαρυάς και Πηγή Αθηνάς 

στη νότια Πιερία και στις Σπάθες Ολύμπου9. Σε όλες 

τις περιπτώσεις πρόκειται για διακριτούς χώρους τα-

φής έξω από τους οικισμούς. 

 Από τη μελέτη έγινε φανερό πως δεν ακολουθού-

νταν κάποιοι κανόνες στον προσανατολισμό του σώ-

ματος ή του προσώπου, στην κατασκευή του τάφου ή 

στον χώρο στον οποίο τοποθετείται κάθε φορά η ταφή. 

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις που υποδηλώνουν πως η 

ηλικία και το φύλο επηρέαζαν τη στάση του σώματος 

και την τοποθέτηση των χεριών αντίστοιχα. Συγκεκρι-

μένα, τα δύο νήπια, ηλικίας 1,5 και 2 ετών, βρέθηκαν 

τοποθετημένα σε συνεσταλμένη στάση, στην αριστερή 

8. S. Triantaphyllou, “Constructing identities through ageing the 

body in the prehistoric Aegean: the view of the human remains”, στον: 

M. Mina, S. Triantaphyllou, Y. Papadatos (επιμ.), Embodied Identities in 

the Prehistoric Eastern Mediterranean: Convergence of Theory and 

Practice, International Conference taken place at Nicosia (April 2012) 

(Oxford υπό δημοσίευση).

9. Π. Τσιτσαρόλη, ΑΕΜΘ 21, 2007, 191-97. Για τις Σπάθες βλ. S. 

Triantaphyllou, A Bioarchaeological Approach to Prehistoric Cemetery 

Populations from Central and Western Greek Macedonia (2001) 38, 

41.

τους πλευρά με το κρανίο προς τα δυτικά και στραμμέ-

νο προς τα βόρεια, αντίθετα με την εκτεταμένη ύπτια 

στάση των υπόλοιπων νεκρών. Η διαφορετικότητα στη 

στάση των νεαρών νηπίων θα μπορούσε να ερμηνευθεί 

ως ένδειξη άρνησης της κοινότητας να εντάξει τα συ-

γκεκριμένα άτομα στην ίδια ομάδα με τον υπόλοιπο 

πληθυσμό, όπως σήμερα η εκκλησία αρνείται την ταφή 

στα αβάπτιστα μωρά.

 Αν και το δείγμα που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά 

μικρό, αξίζει να αναφέρουμε τη διαφορά στην τοποθέ-

τηση των χεριών ανάμεσα στον έναν άνδρα και σε μία 

γυναίκα. Το γεγονός ότι το δεξί χέρι στον άνδρα λυγί-

ζει στο ύψος του προσώπου και στη γυναίκα τοποθε-

τείται παράλληλα προς το σώμα, ενώ και στους δύο το 

αριστερό χέρι βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα, θα μπο-

ρούσε να σχετίζεται με διάκριση των νεκρών ανάλογα 

με το φύλο τους. 

 Η ηλικία του νεκρού φαίνεται ότι έπαιζε σημαντικό 

ρόλο στο τελετουργικό της ταφής, όπως δηλώνεται και 

από τη συστηματική κτέριση των λιγοστών ταφών 

ενηλίκων ή νεαρών ατόμων σε αναπαραγωγική ηλικία. 

Συγκεκριμένα, η ταφή μιας νεαρής γυναίκας, μεταξύ 16 

και 18 ετών, που ανασκάφηκε το 1993, συνοδευόταν 

από έναν χαυλιόδοντα, μία οστέινη χάνδρα, μία οστέι-

νη περόνη, ένα σφονδύλι, ένα πήλινο βαρίδιο και μία 

λοξότμητη πρόχου. Επιπλέον, για την ταφή της ίσως 

ακολουθήθηκε ειδική τελετουργία, καθώς η νεκρή είχε 

τοποθετηθεί σε ρηχό λάκκο γεμάτο με γκρίζο χώμα 

που περιείχε καμένους σπόρους.

 Τα υπόλοιπα ενήλικα άτομα συνοδεύονταν επίσης 

από κάποιο αγγείο: έναν κάνθαρο ο μεσήλικας άνδρας, 

και ένα μυκηναϊκό αμφορίσκο η ενήλικη γυναίκα. Χη-

μικές αναλύσεις σε αγγεία ανάλογου σχήματος έχουν 

δείξει ότι αυτά σχετίζονται με τη χρήση αρωματικών 

αλοιφών και ελαίων. Η παρουσία τους σε ταφές είναι 

πιθανόν να συνδεόταν με δραστηριότητες τελετουργι-

κής επάλειψης των νεκρών10. 

 Μια μοναδική ταφή που είχε τοποθετηθεί πρημνη-

δόν παρουσιάζει επίσης ειδικό ενδιαφέρον. Πρόκειται 

για ένα παιδί 7 ετών, το οποίο εμφάνιζε οστεοχόνδρω-

μα, δηλαδή καλοήθη όγκο στο δεξί βραχιόνιο στο ύψος 

περίπου του ώμου. Το συγκεκριμένο εξόγκωμα θα πρέ-

πει να ήταν ορατό ως παραμόρφωση αρχικά, ενώ θα 

μπορούσε να είχε προκαλέσει φλεγμονή, ερεθισμό στο 

παρακείμενο νεύρο ή ακόμη και αγγειακό ανεύρυσμα 

10. S. Andreou, C. Heron, G. Jones, V. Kiriatzi, Κ. Psaraki, Μ. Rou-

mbou, S.M. Valamoti, “Smelly barbarians or perfumed natives? An in-

vestigation of oil and ointment in use in Late Bronze Age northern 

Greece”, στο: S. Voutsaki, S.M. Valamoti (επιμ.), Diet, economy and so-

ciety in the ancient Greek world: towards a better integration of archae-

ology and science (2013) 173-185.

Εικ. 5. Ταφές in situ στο χώρο Β7 (επάνω) και στον δρόμο Χ3 (κάτω).
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συμβάλλοντας πιθανότατα σε αντίστοιχη κινητική δυσ-

λειτουργία του ώμου11. Η ανατομική διαφορετικότητα 

του παιδιού αυτού ίσως του προσέδιδε ειδική θέση στη 

κοινότητα. Έτσι μπορεί να εξηγείται η ιδιαίτερη μεταχεί-

ρισή του ως προς τη στάση, την ποικιλία και τον αριθμό 

των κτερισμάτων που το συνόδευαν (ένα σφονδύλι, μία 

λοξότμητη πρόχους και ένας κάνθαρος), καθώς και την 

κάλυψή του με όστρακα πίθων και φερτό κόκκινο πη-

λώδες χώμα. 

 Συμπερασματικά, η πληρέστερη εικόνα που έχουμε 

για τα 3 συγκροτήματα, Α, Β και Ε, αφορά στη φάση 4 

του οικισμού, η οποία καλύπτει τον 12ο αι. π.Χ. Τα κτή-

ρια του οικισμού, παρά τις ομοιότητες που παρουσίαζαν 

στα κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηρι-

στικά, διέφεραν σημαντικά ως προς το περιεχόμενό 

τους, τις δραστηριότητες και την οργάνωση στο εσωτε-

ρικό τους, τουλάχιστον στον βαθμό που οι δραστηριότη-

τες αυτές αναγνωρίζονται στα μέχρι σήμερα ανασκαμ-

μένα τους τμήματα. Επιπλέον, η θέση και η συσχέτιση 

των δραστηριοτήτων μεταξύ τους, καθώς και η έκταση 

κάθε σπιτιού, δηλαδή ο αριθμός των ενεργών δωματίων 

του, φαίνεται ότι μεταβαλλόταν από φάση σε φάση.

 Το συγκρότημα Β, αν και μάλλον μικρότερο σε μέ-

γεθος από τα άλλα δύο, είχε εξίσου μεγάλες αποθηκευ-

τικές δυνατότητες με το Α. Αντίθετα, στο ανασκαμμέ-

νο τμήμα του κτηρίου Ε υπερτερούν οι τροφοπαρα-

σκευαστικές και εργαστηριακές δραστηριότητες, οι 

οποίες είναι λιγότερο εμφανείς στα δύο άλλα κτήρια 

σε αντίστοιχες υποφάσεις. 

 Οι ταφές που έχουν αποκαλυφθεί στην Τούμπα απο-

τελούν το μοναδικό ταφικό σύνολο της ύστερης επο-

χής του χαλκού που μέχρι στιγμής είναι γνωστό από 

την κεντρική Μακεδονία. Η μελέτη τους δείχνει ότι, 

παρά την απουσία ενός συστηματικά οργανωμένου τε-

λετουργικού τυπικού για τη μεταχείριση των νεκρών, η 

ηλικία και το φύλο μάλλον επηρέαζαν κάποιες όψεις 

της ταφικής τελετουργίας. Είναι επίσης πολύ πιθανό 

ότι απουσίαζε κάποιος σαφώς οριοθετημένος χώρος 

ταφής των νεκρών είτε εντός είτε εκτός του οικισμού. 

Η χαλαρότητα αυτή στον τρόπο μεταχείρισης των νε-

κρών φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστική της περιοχής 

της κεντρικής Μακεδονίας12.

 Από τις ταφές που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα 

στην Τούμπα προκύπτει ότι υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον 

των κατοίκων για τη φροντίδα των νεκρών. Το ενδια-

11. Πρβλ. Α.C. Aufderheide, C. Rodriguez-Martin, The Cambridge 

Encyclopedia of Human Paleopathology (1998) 381.

12. S. Andreou, “Northern Aegean”, στο E. Cline (επιμ.), Oxford 

Handbook of Bronze Age Aegean (2010) 643-659.

φέρον αυτό αφορούσε ειδικά δύο πληθυσμιακές ομά-

δες, των ανήλικων και των ενηλίκων ατόμων, που την 

περίοδο εκείνη θα θεωρούνταν ηλικιωμένοι (40-50 

ετών) και ενδεχομένως να κατείχαν κάποια ιδιαίτερη 

κοινωνική θέση. Η παρουσία μόνο μίας έφηβης γυναί-

κας ανάμεσα στις ταφές μπορεί να συνδεθεί με την ιδι-

αίτερη κοινωνική θέση που αυτή ενδεχομένως είχε 

επειδή βρισκόταν σε ηλικία αναπαραγωγής. 

 Επιπλέον, αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω η κατα-

νομή των ταφών στα συγκροτήματα Α και Β κατά το 

τέλος του 12ου και τις αρχές του 11ου αι. π.Χ. Σε μια 

πρώτη προσέγγιση, η εικόνα που προκύπτει από την 

ανάλυση της κατανομής των νεκρών στο κτήριο Α, το 

μόνο πλήρως ανασκαμμένο οικιστικό συγκρότημα, 

δείχνει τη συσχέτιση δύο ομάδων νεκρών που αποτε-

λούνται από δύο ενήλικες και παιδιά η κάθε μία, με δύο 

ενότητες χώρων του συγκροτήματος: μία στα δυτικά 

και μία στα νοτιοανατολικά (Πίν. 2). Το ερώτημα που 

ανακύπτει είναι εάν οι ομάδες αυτές ταυτίζονται με 

τους ενοίκους των δύο αντίστοιχων ενοτήτων χώρων. 

Αν αυτό συμβαίνει, θα μπορούσε να αντανακλά την 

πρόθεση των απογόνων τους να δηλώσουν και να δια-

τηρήσουν τους δεσμούς με τους προγόνους τους. Επι-

πλέον, η κατανομή ομάδων νεκρών με τη συγκεκριμέ-

νη σύνθεση σε διαφορετικά τμήματα του κτηρίου Α θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενισχύει την πρόταση που 

διατυπώθηκε με βάση την κατανομή των δραστηριο-

τήτων στους χώρους τους. Σύμφωνα με την πρόταση 

αυτή, τα μεγάλα συγκροτήματα της Τούμπας θα μπο-

ρούσαν να κατοικούνται από πολυμελείς ομάδες, οι 

οποίες θα κατανέμονταν σε μικρότερες ενότητες, συν-

δεδεμένες πιθανόν με συγγενικούς δεσμούς, διατηρώ-

ντας ωστόσο σχετική αυτονομία στο επίπεδο του νοι-

κοκυριού. 

Θεσσαλονίκη, 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Πίν. 2. Κατανομή των ταφών στα επιμέρους δωμάτια του κτηρίου Α.

Κτήριο Α

Δ. Πτέρυγα 

Δωμάτιο Α5:

Άνδρας, 40-50 ετών 

Δωμάτιο Α13:

Γυναίκα, 16-18 ετών

Δωμάτιο Α3:

? φύλο, 15 ετών

Κτήριο Α

Α. Πτέρυγα 

Δωμάτιο Α7:

Άνδρας, Ενήλικας 

Δωμάτιο Α6:

Γυναίκα, 18-20

Δωμάτιο Α8:

? φύλο, 6-12 ετών

Δωμάτιο Α8:

? φύλο, 6-12 ετών




