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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Εισαγωγή1

Η  παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη, ανά-

λυση και ερμηνεία του ζωοαρχαιολογικού υλικού 

από τον οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης και επι-

χειρεί να συμβάλει στη διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών πτυχών του οικισμού και στην κατανό-

ηση των δραστηριοτήτων των κατοίκων του. Οι ζωο-

αρχαιολογικές μελέτες δίνουν στοιχεία για τη σχέση 

ανθρώπων και περιβάλλοντος κατά το παρελθόν, ενώ 

παράλληλα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 

επιλογή, παρασκευή και κατανάλωση της τροφής, τις 

στρατηγικές διαχείρισης των ζώων, τα οικονομικά μο-

ντέλα παραγωγής και τις καθημερινές πρακτικές και 

αντιλήψεις των κατοίκων του οικισμού.

 Το ζωοαρχαιολογικό υλικό που παρουσιάζεται εδώ 

προέρχεται από το σκάμμα 761 στη βάση της Τούμπας, 

καθώς και από τα κτήρια Α και Ζ και τον ενδιάμεσό 

τους δρόμο Χ1 στην κορυφή της Τούμπας2 (Εικ. 1). Τα 

σύνολα αυτά, που ανασκάφτηκαν μεταξύ 1985 και 

1999, καλύπτουν την περίοδο από τη μέση εποχή χαλ-

1. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή κ. P. Halstead και 

στην δρ. Β. Ισαακίδου που δίδαξαν στις Α. Βασιλειάδου και Δ. Νικολα-

ΐδου τον τρόπο καταγραφής, ανάλυσης και ερμηνείας του ζωοαρχαιολο-

γικού υλικού, για τη συνεχή καθοδήγηση, συμπαράσταση και εμπιστο-

σύνη προς αυτές και για τη συνεχή τους προθυμία να βοηθήσουν με 

όποιον τρόπο μπορούν στη μελέτη του υλικού της Τούμπας και στο 

εκπαιδευτικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας. Η μελέτη πραγματοποιή-

θηκε εν μέρει στο Πανεπιστήμιο Sheffield στο πλαίσιο της διμερούς 

συμφωνίας κινητικότητας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων (ERASMUS). 

Επίσης ενισχύθηκε οικονομικά, εν μέρει, από το Institute of Aegean Pre-

history. Για τις όποιες αδυναμίες της μελέτης την ευθύνη έχουν απο-

κλειστικά οι συγγραφείς. 

2. Τα σύνολα 761, Ζ, χ1 μελετήθηκαν από την Δ. Νικολαϊδου. Ανά-

λυση και μελέτη του ζωοαρχαιολογικού υλικού από την Τούμπα Θεσσα-

λονίκης (τομή 761, κτήριο Ζ, δρόμος Χ1). (αδημ. μεταπτ. εργασία). 

2010, ΑΠΘ και το σύνολο Α από την Α. Βασιλειάδου, Ανάλυση και ερ-

μηνεία του ζωοαρχαιολογικού υλικού από το κτήριο Α της Τούμπας 

Θεσσαλονίκης της ύστερης εποχής του χαλκού, (αδημ. μεταπτ. εργα-

σία), 2009, ΑΠΘ.

κού (ΜΕΧ) ως το τέλος της ύστερης εποχής χαλκού 

(ΥΕΧ). Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη ΜΕΧ, η περι-

οχή του σκάμματος 761 χρησιμοποιούνταν ως απορ-

ριμματικός χώρος, ενώ κατά την πρώιμη ΥΕΧ τα σπίτια 

επεκτάθηκαν και σε αυτό το σημείο της θέσης. Στη νε-

ότερη φάση της ΥΕΧ, περίπου από το 1220-1100 π.Χ., 

χρονολογούνται οι ορίζοντες χρήσης των κτηρίων Α 

και Ζ και του δρόμου Χ13. Στη μελέτη συμπεριλήφθη-

καν επικουρικά και τα οστά του κτηρίου Μ4.

Μεθοδολογία

Η καταγραφή του ζωοαρχαιολογικού υλικού από το 

κτήριο Α, Ζ, τον δρόμο Χ1 και την τομή 761 της Τού-

μπας ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδικασία, η 

οποία έχει δημιουργηθεί και καθιερωθεί από τον κα-

θηγητή P. Halstead5. Το πρώτο βήμα ήταν ο διαχωρι-

σμός των οστών κάθε ανασκαφικής ενότητας σε οστά 

κρανίου, κορμού και άκρων. Τα οστά αυτά καταμετρή-

θηκαν και ζυγίστηκαν. Από το παραπάνω σύνολο δια-

χωρίστηκαν τα κέρατα, τα δόντια και τα μακρά οστά 

3. Ι. Αναγνώστου, Δ. Κυριάκου, Ε. Κυριατζή, Α. Vargas, ΑΕΜΘ 4, 

1990, 277-284. S. Andreou, Stratified Wheel made Pottery Deposits and 

Absolute Chronology at Thessaloniki Toumba and the EIA-LBA Transi-

tion in Thessaloniki Toumba «στο S. Deger-Jalkotzy, A. Bächle (επιμ.), 

LH III C Late and the Transition to the Early Iron Age. Österreichische 

Akademie der Wissenschaften, (2007), 15-40, Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, 

ΑΕΜΘ 5, 1991, 209-218, ΑΕΜΘ 6, 1992, 259-270, ΑΕΜΘ 10, 1996, 

369-387, S. Andreou, Κ. Psaraki, “Tradition and innovation in the 

Bronze Age pottery of the Thessaloniki Toumba” στο H. Todorova και 

M. Stefanovich (επιμ.), The Struma/Strymon River Valley in Prehistory. 

In the Steps of James Harvey Gaul, τ. 2, (2007), Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσά-

κης, Γ. Χουρμουζιάδης, Εγνατία 2, 1989, 381-404.

4. Α. Κωνσταντινίδου Ανάλυση και μελέτη του ζωοαρχαιολογικού 

υλικού από το κτήριο Μ της Τούμπας Θεσσαλονίκης. (αδημ. μεταπτ. 

εργασία, 2001), ΑΠΘ.

5. P. Halstead, «Faunal remains», στο D.J. Pullen (επιμ.), Nemea Val-

ley Archaeological Project: Early Bronze Age Village on Tsoungiza Hill: 

1, (2011) 741-803.

 Αναστασία Βασιλειάδου, Δάφνη Νικολαΐδου,  

Στέλιος Ανδρέου, Κώστας Κωτσάκης

Στρατηγικές διαχείρισης και κατανάλωσης των ζώων 

στην Τούμπα Θεσσαλονίκης κατά τη μέση  

και ύστερη εποχή του χαλκού
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Εικ. 1. Γενική κάτοψη του οικισμού της Τούμπας με τις πε-
ριοχές προέλευσης των ζωοαρχαιολογικών δεδομένων.

των άκρων που έφεραν χαρακτηριστικά διαγνωστικά 

στοιχεία. 

 Στη συνέχεια, τα οστά χωρίστηκαν σε ανατομικό μέ-

λος και ταυτίστηκαν σε επίπεδο είδους με τη βοήθεια 

συγκριτικών συλλογών6 και ατλάντων7. Η διάκριση 

ανάμεσα σε πρόβατα και αίγες έγινε με βάση τα κριτή-

6. Για την ταύτιση των οστών χρησιμοποιήθηκαν οι συγκριτικές 

συλλογές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 

University of Sheffield, UK.

7. E. Schmid, Atlas of Animal Bones, 1972. P. Halstead, P. Collins, 

The taxonomic Identification of limb bones of European farmyard ani-

mals and deer: A multimedia Tutorial. Glasgow: Teaching and Learning 

Technology Program, 1995.

ρια που παρουσιάζει ο J. Boessneck8 για τα μακρά οστά 

και για τα δόντια χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του S. 

Payne9 και των P. Halstead et al10. Ο διαχωρισμός των 

οστών των ελαφοειδών σε είδη (ελάφι, πλατώνι, ζαρ-

κάδι) έγινε με τη βοήθεια της συγκριτικής συλλογής 

8. J. Boessneck, «Osteological differences between sheep (Ovis aries 

Linne) and goat (Capra hircus Linne)», στο D. Brothwell E.S. Higgs 

(επιμ.), Science in archaeology: a survey of progress and research, 2nd 

edition, (1969), 331-358.

9. S. Payne, Anatolian Studies 23, 1973, 281-303.

10. P. Halstead, P. Collins και V. Isaakidou, Journal of Archaeological 

Science 29(5), 2002, 545-553.
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και τα κριτήρια που προτείνει ο A.M. Lister11.

 Το επόμενο βήμα ήταν η αναγνώριση της πλευράς 

κάθε οστού (αριστερή/δεξιά) και η καταγραφή της πα-

ρουσίας ή απουσίας των διαγνωστικών ζωνών του 

(άνω/κάτω). Για κάθε διαγνωστική ζώνη καταγράφηκε 

ο βαθμός συνοστέωσης του οστού, ο οποίος έδωσε 

πληροφορίες για την παρουσία εμβρύων, νεογέννητων, 

νεαρών και ενήλικων ατόμων στο δείγμα με βάση τη 

μελέτη του I.A. Silver12. 

 Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση της 

επίδρασης των ταφονομικών διαδικασιών μετασχημα-

τισμού στο ζωοαρχαιολογικό υλικό. Έτσι, καταγράφηκε 

ο βαθμός θρυμματισμού των οστών και η κατάσταση 

διατήρησής τους. Στο στάδιο αυτό εντοπίστηκαν και 

καταγράφηκαν τα δήγματα των σαρκοφάγων και τρω-

κτικών, τα ίχνη καύσης και αποσάθρωσης, καθώς και 

στοιχεία σχετικά με την παθολογία των οστών13. Έπει-

τα, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα ίχνη σφαγής, 

ενώ, παράλληλα, έγινε και μια προσπάθεια προσδιορι-

σμού της σκοπιμότητας κάθε κοπής (τεμαχισμός, δια-

μελισμός, αποστέωση, εκδορά)14.

 Όπου ήταν δυνατό, καταγράφηκε το φύλο και η ηλι-

κία των ζώων. Η ταύτιση του φύλου των αιγοπροβάτων 

και των βοοειδών έγινε με βάση τα μορφολογικά χαρα-

κτηριστικά της λεκάνης, ακολουθώντας τα κριτήρια 

που έχουν προταθεί από τους J. Boessneck15 και C. Grig-

son16. Ο προσδιορισμός του φύλου στους χοίρους βασί-

στηκε στα κριτήρια των E. Schmid17 και H.P. Uerp-

mann18 για τους κυνόδοντες της κάτω γνάθου. Ο υπο-

λογισμός ηλικίας των ζώων έγινε με βάση την εμφάνι-

ση19 και τη φθορά των δοντιών. Ο προσδιορισμός της 

ηλικίας των αιγοπροβάτων βασίστηκε στο σύστημα του 

S. Payne20 και των E. Deniz και S. Payne21, ενώ για τα 

11. A.M. Lister, International Journal of Osteoarchaeology 6, 1996, 

119-143.

12. I.A. Silver, “The ageing of domestic animals”, στο D. Brothwell, 

E.S. Higgs (επιμ.), Science in archaeology: a survey of progress and re-

search, 2nd edition, (1969), 283-302.

13. J.R. Baker, D. Brothwell, Animal diseases in archaeology (1980) 

R.L. Lyman, Vertebrate taphonomy (1994).

14. L.R. Binford, Nunamiut ethnoarchaeology (1978), Bones: an-

cient men and modern myths, (1981).

15. Βλ. σημ. 8.

16. C. Grigson, Sex and age determination of some bones and teeth 

of domestic cattle: a review of the literature, BAR British Series 109 

(1982) 7-23.

17. Βλ. σημ. 7.

18. Η.P. Uerpmann, World Archaeology 4, 1979, 307-322.

19. Βλ. σημ. 14.

20. Βλ. σημ. 14.

21. Ε. Deniz S. Payne, British Archaeological Reports, British Series 

109 (1982) 155-205.

βοοειδή στο σύστημα της A. Grant22 και του P. Hal-

stead23. Για τους χοίρους ακολουθήθηκε το σύστημα 

των G. Bull και S. Payne24. Η ταύτιση των νεογνών βα-

σίστηκε στο μέγεθος και τη μορφολογία των οστών, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προτείνει η W. 

Prummel25. Τέλος, οι μετρήσεις των οστών της Τούμπας 

έγιναν με ηλεκτρονικό παχύμετρο σε κλίμακα χιλιο-

στού, με βάση το σύστημα της A. von den Driesch26.

 Η ποσοτικοποίηση έγινε με βάση τον Μέγιστο 

Αριθμό Ανατομικών Μονάδων (ΜΑΑΜ) και Ελάχιστο 

Αριθμό Ανατομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ). Ο ΕΑΑΜ εκ-

φράζει τη σχετική συχνότητα των ανατομικών μελών 

και των ειδών που περιλαμβάνονται σε ένα ζωοαρχαι-

ολογικό δείγμα και παραμένει ανεπηρέαστος από τους 

ταφονομικούς παράγοντες που μετασχηματίζουν το 

δείγμα, ενώ, παράλληλα, αποφεύγει την πολλαπλή κα-

ταμέτρηση των οστών. Η χρήση του ΜΑΑΜ είναι απα-

ραίτητη, όταν η ανάλυση υπεισέρχεται σε ζητήματα 

μετασχηματισμού του δείγματος εξαιτίας των ταφονο-

μικών παραγόντων. Ο ΜΑΑΜ περιλαμβάνει όλα τα 

οστά και τα θραύσματα των οστών. Κατά συνέπεια, η 

συχνότητα με την οποία ταφονομικές διαδικασίες, 

όπως τα ίχνη κοπής και καύσης, τα δήγματα σαρκοφά-

γων και ο θρυμματισμός, επηρεάζουν το ζωοαρχαιολο-

γικό δείγμα, μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια27.

Ταξινομική αντιπροσώπευση

Συνολικά καταμετρήθηκαν 25.857 οστά και εντοπίστη-

καν 15 είδη ζώων με σαφή υπεροχή των οικόσιτων σε 

ποσοστό 94% (Πίν. 1). Μεταξύ τους, την υψηλότερη 

αντιπροσώπευση συγκεντρώνουν τα αιγοπρόβατα (Ovis 

aries/Capra hircus). Ακολουθούν οι χοίροι (Sus scrofa 

domestica), τα βοοειδή (Bos taurus) και οι σκύλοι (Canis 

familiaris), ενώ τα άλογα (Equus caballus) και οι όνοι 

(Equus asinus) αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσο-

στό του συνόλου. Στα άγρια ζώα, που δεν ξεπερνούν το 

6%, αντιπροσωπεύονται ο λαγός (Lepus europaeus), ο 

αγριόχοιρος (Sus scrofa), η αλεπού (Vulpes vulpes), ο λύ-

22. A. Grant, “Variation in dental attrition in mammals and its rel-

evance to age estimation”, στο D.R. Brothwell, K.D. Thomas, J. Clutton-

Brock (επιμ.), Research problems in zooarchaeology, (1978), 103-106.

23. P. Halstead, “A study of mandibular teeth from Romano-British 

contexts at Maxey”, στο F.M.M. Pryor, C.A.I. French (επιμ.), Archaeol-

ogy and Environment in the Lower Welland Valley Volume 1, East An-

glian Archaeol. Rep. 27, 1985, 219-24.

24. G. Bull, S. Payne, British Archaeological Reports, British Series 

109 (1982) 55-71.

25. W. Prummel, Archaeozoologia 1(2), 1987, 23-30, Archaeozoolo-

gia 2(2), 1987, 11-42.

26. A. von den Driesch, A guide to the measurement of animal bones 

from archaeological sites. Cambridge, Massachusetts, Peabody Museum 

of Archaeology and Ethnology, Harvard University Bulletin 1, 1976.

27. Βλ. σημ. 5.
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κος (Canis lupus), το ελάφι (Cervus elaphus), το πλατώ-

νι (Dama dama), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), το 

Bos primigenius και το λιοντάρι (Panthera leo).

Παράγοντες διαμόρφωσης-Δήγματα σαρκοφάγων

Κάθε επαρκής ζωοαρχαιολογική ανάλυση οφείλει να 

αποκαθιστά, στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατό, 

την ταφονομική ιστορία του υπό ανάλυση δείγματος. 

Ακολουθώντας μια, αναλυτικά, αντίστροφη πορεία ο 

ζωοαρχαιολόγος επιχειρεί να εντοπίσει τα ταφονομικά 

ίχνη που αφορούν στις διαδικασίες και στους παράγο-

ντες που ενδεχομένως μετασχημάτισαν το σύνολο που 

μελετά28. Μέσα από τη μελέτη των ταφονομικών πα-

ραγόντων είναι δυνατό να υπολογιστεί ο βαθμός της 

απώλειας των πληροφοριών που έφεραν τα οστά κατά 

τη στιγμή της απόθεσής τους και να δοθούν πιο ασφα-

λείς ερμηνείες για τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα. 

 Μελετώντας, λοιπόν, τα πιθανά στάδια απώλειας 

τμημάτων του ζωοαρχαιολογικού υλικού, εξετάζεται η 

δράση των σαρκοφάγων και, συγκεκριμένα, των σκύ-

λων, η παρουσία των οποίων επιβεβαιώνεται στον οικι-

σμό και από τα οστά τους. Δήγματα σκύλων εντοπί-

στηκαν σε μικρό αριθμό οστών, γεγονός που δηλώνει 

ότι η επίδραση των σαρκοφάγων στην κατάσταση των 

28. D. Gifford-Gonzalez, Journal of Anthropological Archaeology 

10, 1991, 215-254. R.L. Lyman, ό.π., σημ. 18.

οστών μετά την απόρριψη ήταν υπαρκτή αλλά όχι 

έντονη (Εικ. 2). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός 

ότι η επίδραση των σκύλων είναι μικρότερη στα οστά 

που προέρχονται από εσωτερικούς χώρους, γεγονός 

που οδηγεί στην υπόθεση ότι η πρόσβαση των σκύλων 

στο εσωτερικό των σπιτιών ήταν περιορισμένη. 

Τροφοπαρασκευή, κατανάλωση  

και απόρριψη της τροφής

Το επόμενο βήμα της μελέτης είναι ο εντοπισμός στοι-

χείων που σχετίζονται με τις τροφοπαρασκευαστικές 

πρακτικές, την κατανάλωση και την απόρριψη της τρο-

φής. Η κατάσταση διατήρησης των οστών, τα ίχνη καύ-

σης και τα ίχνη κοπής βοηθούν ως ένα βαθμό στην κα-

τανόηση του τρόπου διαχείρισης των ζώων ως τροφής.

Κατάσταση διατήρησης των οστών

Σύμφωνα με τις μελέτες του L.R. Binford29, ο βαθμός 

πληρότητας των μακρών οστών υποδηλώνει διαφορε-

τικές μεθόδους κατανάλωσης από τους ανθρώπους. Ο 

εντοπισμός ολόκληρων οστών παραπέμπει στην κατα-

νάλωση του κρέατος και στην απόρριψη, χωρίς περαι-

τέρω επεξεργασία για την εξαγωγή μεδουλιού. Τα θραύ-

σματα της διάφυσης μπορεί να δημιουργηθούν από δι-

άφορες διαδικασίες (εξαγωγή του μεδουλιού, σαρκοβό-

ρα, ποδοπάτημα), ενώ, τέλος, τα θραύσματα διάφυσης 

με επίφυση (Εικ. 3) είναι κυρίως αποτέλεσμα εξαγωγής 

μεδουλιού. Η παρακάτω ανάλυση έχει ως στόχο την πα-

ρουσίαση της κατανομής των διαφορετικών τύπων 

θραυσμάτων από τα μακρά οστά της Τούμπας (Πίν. 2).

 Όσον αφορά στα βοοειδή, τα ολόκληρα οστά απου-

σιάζουν σε μεγάλο ποσοστό, κάτι που είναι και αναμε-

νόμενο, καθώς το μεγάλο μέγεθος των συγκεκριμένων 

ζώων επιβάλλει τον εκτεταμένο τεμαχισμό και θρυμμα-

τισμό για τη μέγιστη αξιοποίηση του κρέατος και του 

μεδουλιού. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το υψηλότε-

29. Βλ. σημ. 14.

Εικ. 2. Ποσοστιαία αναλογία των δηγμάτων στα οστά (ΜΑΑΜ).
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Πίν. 1. Ποσοστιαία αναλογία ταξινομικής αντιπροσώπευσης των ζώων 
(EAAM).

% 761 

ΜΕΧ

761 

Πρώιμη ΥΕΧ

Κτήρια Α και 

Ζ Ύστερη 

ΥΕΧ

Δρόμος X1 

Ύστερη ΥΕΧ

Άλογο  0,8  1,7  0,44  0,9

Βοοειδή  25  17  6,7  9

Χοίρος  26,8  20  36,9  29

Aιγοπρόβατα  37  49,4  47,6  53,1

Σκύλος  0,8  3,3  3,55  3,9

Όνος  0  0,8  0,1  0,6

Λαγός  1  0,8  2,9  1,2

Αλεπού  0,1  0,8  0,44  0,6

Αγριόχοιρος  0,4  0  0,47  0

Λύκος  0  0  0,1  0

Ελάφι/Πλατώνι  1  1,7  0  0

Ελάφι  3,6  0,8  0,4  1,5

Πλατώνι  3,2  2,9  0,3  0,2

Ζαρκάδι  0,1  0  0,1  0

Bos primigenius  0,1  0  0  0

Λιοντάρι  0,1  0,8  0  0

Σύνολο 100 100 100 100
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ρο ποσοστό διατήρησης ολόκληρων οστών εντοπίζεται 

στη τομή 761. Αυτό οφείλεται στον απορριμματικό χα-

ρακτήρα του χώρου κατά τη ΜΕΧ, καθώς φαίνεται ότι 

τα οστά που εναποτεθήκαν εκεί, παρέμειναν ανεπηρέα-

στα από τις ταφονομικές διαδικασίες. Η εικόνα που πα-

ρουσιάζει ο θρυμματισμός των οστών των χοίρων πα-

ραπέμπει σε μια συνδυαστική πρακτική εκμετάλλευσης 

των ζώων ανάμεσα στην κατανάλωση του κρέατος και 

στην εξαγωγή μεδουλιού. Τα ποσοστά θραυσμάτων και 

ολόκληρων οστών συνηγορούν υπέρ της κατανάλωσης 

του χοιρινού κρέατος σε μεγάλο βαθμό, αλλά και υπέρ 

της εξαγωγής του μεδουλιού, όχι, όμως, σε έντονη κλί-

μακα. Το χαμηλό ποσοστό των ολόκληρων οστών των 

αιγοπροβάτων σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό 

των θραυσμάτων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα οστά 

είχαν διαφορετική αντιμετώπιση από αυτά των χοίρων. 

Φαίνεται ότι, στην περίπτωση των αιγοπροβάτων, η εκ-

μετάλλευση στόχευε τόσο στην κατανάλωση του κρέ-

ατος όσο και στην εντατική εξαγωγή του μεδουλιού.

 Η μελέτη του θρυμματισμού των οστών στον οικι-

σμό της Τούμπας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατα-

νάλωση του κρέατος αποτελούσε κοινή πρακτική για 

όλα τα οικόσιτα είδη. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται 

ως προς την κλίμακα της εξαγωγής του μεδουλιού, με 

τα οστά των βοοειδών και των αιγοπροβάτων να υφί-

στανται συχνότερα τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

Καύση

Στο ζωοαρχαιολογικό υλικό της Τούμπας εντοπίστηκε 

ένα μικρό σύνολο καμένων οστών (12.2%), το οποίo 

είχε εκτεθεί σε μέτριες και χαμηλές θερμοκρασίες, κα-

θώς τα σχετικά ίχνη έφεραν το χαρακτηριστικό μαύρο 

χρώμα που προκύπτει από την απανθράκωση των ορ-

γανικών στοιχείων30. Τα ίχνη υποδηλώνουν ότι η καύ-

30. R.L. Lyman ό.π., (σημ. 30), E.J. Reitz, Ε.S. Wing, Zooarchaeology, 

(1999).

ση επήλθε κατά την παρασκευή της τροφής, είτε αυτή 

είχε ως στόχο το μαγείρεμα του κρέατος είτε τη θέρ-

μανση του οστού για τη διευκόλυνση της εξαγωγής 

του μεδουλιού.

Ίχνη κοπής

Τα ίχνη κοπής που εντοπίστηκαν στα οστά αποτελούν 

τις άμεσες ενδείξεις του τρόπου προετοιμασίας των 

ζώων για κατανάλωση. Πρόκειται για λεπτές επιμήκεις 

τομές, οι οποίες μαρτυρούν τη χρήση μεταλλικών ερ-

γαλείων, όπως τα χάλκινα μαχαιρίδια που έχουν εντο-

πιστεί στον οικισμό31. Τα ίχνη κοπής παραπέμπουν σε 

όλα τα στάδια επεξεργασίας των ζώων από την εκδορά 

και τον διαμελισμό μέχρι την αποστέωση για την από-

σπαση του κρέατος32.

 Τα υπάρχοντα δεδομένα αποκαλύπτουν μια σύνθε-

τη εικόνα όσον αφορά στους τρόπους κατανάλωσης 

των ζώων, σε όλο το διάστημα από τη ΜΕΧ έως και 

την ΥΕΧ (Πίν. 3) Τα ίχνη κοπής στα οστά των χοίρων 

και των αιγοπροβάτων αφορούν κυρίως σε διαμελισμό 

και αποστέωση. Τα ίχνη κοπής στα οστά τους παραπέ-

μπουν σε σχετικά μικρές μερίδες κρέατος, κατάλληλες 

για παρασκευή σε μικρά μαγειρικά σκεύη και για κατα-

νάλωση από ολιγομελείς ομάδες, όπως, για παράδειγ-

μα, από τα μέλη ενός νοικοκυριού33. 

31. I. Μαυροειδή, Στ. Ανδρέου, Μ. Βαβελίδης ΑΕΜΘ 18, 2004, 315-

328.

32. Βλ. σημ. 19.

33. V. Isaakidou, “Cooking in the labyrinth: exploring ‘cuisine’ at 

Bronze Age Knossos”, στο C. Mee, J. Renard (επιμ.), Cooking Up the 

Past: Food and Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Ae-

Εικ. 3. Θραύσματα διάφυσης με επίφυση.

Πίν. 2. Κατάσταση διατήρησης των οστών ανά είδος (ΕΑΑΜ).

% Βοοειδή Χοίρος Αιγοπρόβατα

761 Χ1 Α&Ζ 761 Χ1 Α&Ζ 761 Χ1 Α&Ζ

Ολόκληρα 3,5 0 0,9 10,3 19,2 25,8 2,1 1,3 7,4

Θραύσματα  

διάφυσης και 

θραύσματα  

διάφυσης  

με επίφυση

96,5 100 99,1 89,7 80,8 74,2 97,8 98,7 92,6

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Πίν. 3. Ταξινομική ποσοστιαία αντιπροσώπευση οστών ανά είδος 
κοπής (ΜΑΑΜ).

% Βοοειδή Χοίρος Αιγοπρόβατα

761 Χ1 Α&Ζ 761 Χ1 Α&Ζ 761 Χ1 Α&Ζ

Χωρίς Κοπές 87 9,8 93,8 92,4 92,4 96,7 94,8 93,7 95,5

Με κοπές 13 6,2 6,2 7,6 7,6 3,3 5,2 6,3 4,5

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 Τα υψηλά ποσοστά διαμελισμού και αποστέωσης 

των βοοειδών από το σκάμμα 761, που καλύπτει χρο-

νικά τη ΜΕΧ και την πρώιμη ΥΕΧ, υποδηλώνουν και 

εδώ τη δημιουργία μικρών μερίδων κρέατος. Αντίθετα, 

τα χαμηλότερα ποσοστά ιχνών κοπής στα οστά των 

βοοειδών του κτηρίου Α και Ζ, του τέλους της ΥΕΧ, 

παραπέμπουν στη δημιουργία μεγαλύτερων μερίδων 

κρέατος, που πιθανότατα μαγειρεύονταν σε μεγάλα 

σκεύη ή σε ανοιχτή φωτιά. Οι συνθήκες της εποχής πε-

ριόριζαν τη συντήρηση του κρέατος και έτσι, ευμεγέθη 

ζώα, όπως τα βοοειδή, δεν θα μπορούσαν να κατανα-

λωθούν άμεσα από ένα ολιγομελές νοικοκυριό34.

 Ενδέχεται, λοιπόν, οι μικρές μερίδες κρέατος να δια-

νέμονταν μεταξύ των κατοίκων στη διάρκεια της ΜΕΧ 

και της πρώιμης ΥΕΧ, ενώ στο τέλος της ΥΕΧ μεγαλύ-

τερα κομμάτια καταναλώνονταν άμεσα από μεγαλύτε-

ρες ομάδες, ίσως στο πλαίσιο ειδικών συναθροίσεων. Η 

ύπαρξη περιστάσεων ομαδικής κατανάλωσης τροφής 

και ποτού κατά την περίοδο αυτή διαφαίνεται και από 

άλλες αρχαιολογικές μαρτυρίες35. Πρέπει να σημειώ-

σουμε ότι γενικότερα, οι διαφοροποιήσεις στη συχνό-

τητα των κοπών είναι πιθανό να υποδηλώνουν όχι μό-

νο διαφορές ως προς την κλίμακα της κατανάλωσης 

αλλά και διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος ανάλο-

γα με το είδος του ζώου36. Εναλλακτικά, ωστόσο, οι 

διαφορές που παρατηρούνται στα χαρακτηριστικά των 

οστών των βοοειδών στα δύο σύνολα μπορεί να σχετί-

ζονται με τον διαφορετικό χαρακτήρα των αποθέσεων: 

απορριμματικός στο σκάμμα 761, οικιστικός στα κτή-

ρια Α και Ζ. 

Στρατηγικές διαχείρισης

Η ηλικία θανάτωσης των ζώων, η παρουσία νεογνών 

και η φυλετική κατανομή παρέχουν πληροφορίες σχε-

τικά με τον τρόπο διαχείρισης και τις στρατηγικές εκ-

μετάλλευσης των ζώων κατά το παρελθόν37.

Φυλετική κατανομή

Ως προς τη φυλετική κατανομή των οικόσιτων ειδών 

(Πίν. 4), παρατηρείται ότι υπερτερούν τα θηλυκά βοο-

ειδή και αιγοπρόβατα έναντι των αρσενικών, σε ανα-

gean (2007) 5-24.

34. P. Halstead, “Carcasses and Commensality: Investigating the so-

cial context of meat consumption in Neolithic and Early Bronze Age 

Greece”, στο C. Mee J. Renard (επιμ.), Cooking Up the Past: Food and 

Culinary Practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean, (2007) 25-

48. P. Halstead ό.π., σημ. 10.

35. Βλ. σημ. 40.

36. Βλ. σημ. 40.

37. Ν.C. Moran, T.P. O’Connor, International Journal of Osteoar-

chaeology. 4, 1994, 267-285. E.J. Reitz, Ε.S. Wing, ό.π. σημ. 37.

Πίν. 4. Φυλετική κατανομή (ΕΑΑΜ).

% Βοοειδή Χοίρος Αιγοπρόβατα

Θηλυκά 84,2 77,3 85,7

Αρσενικά 15,8 22,7 14,3

Σύνολο 100 100 100

λογία 5:1. Η διατήρηση πολλών θηλυκών στα συγκε-

κριμένα κοπάδια αποτελεί έναν τρόπο ρύθμισης της 

αναπαραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρονα δίνει τη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης και άλλων δυνατοτήτων 

των ζώων, όπως είναι η παραγωγή γάλακτος και η ελ-

κτική τους δύναμη. Διαφορετική είναι η εικόνα στην 

περίπτωση των χοίρων, στους οποίους παρατηρείται 

υπεροχή των αρσενικών έναντι των θηλυκών, σε ανα-

λογία 3:1. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς οι αρσενικοί 

ενήλικοι χοίροι προσφέρουν περισσότερο κρέας και τα 

κοπάδια τους διατηρούνται σε σταθερό αριθμό με λίγα 

θηλυκά.

Θνησιμότητα νεογνών

Τα δεδομένα που αφορούν στη θνησιμότητα των νεο-

γνών είναι ελάχιστα. Ο θάνατος των νεογνών οφειλό-

ταν πιθανότατα σε φυσικούς παράγοντες και είναι 

αδύνατο, με τα υπάρχοντα στοιχεία, να γίνει λόγος για 

συστηματική θανάτωσή τους στο πλαίσιο κάποιας συ-

γκεκριμένης στρατηγικής εκμετάλλευσης. Το συμπέ-

ρασμα που μπορεί να εξαχθεί με σχετική ασφάλεια εί-

ναι ότι κάποια ζώα, που κυοφορούσαν, συντηρούνταν 

μέσα στον οικισμό. 

Ηλικία θνησιμότητας των οικόσιτων ζώων

Ο προσδιορισμός της ηλικίας θανάτωσης των οικόσι-

των ειδών αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο αποκα-

τάστασης των στρατηγικών διαχείρισης των ζώων. Τα 

υπάρχοντα δεδομένα αποκαλύπτουν μια ομοιόμορφη 

εικόνα όσον αφορά στη διαχείριση των ζώων, σε όλο 

το διάστημα από τη ΜΕΧ έως και την ΥΕΧ.

 Συγκεκριμένα, τα βοοειδή θανατώνονταν κατά την 

ενηλικίωση και εφόσον είχαν αποκτήσει το μέγιστο δυ-

νατό βάρος τους, ενώ ελάχιστα επιβίωναν σε ωριμότε-

ρες ηλικίες (Εικ. 4). Η αποφυγή της θανάτωσής τους 

σε νεαρές ηλικίες αποδεικνύει ότι η εκμετάλλευση του 

γάλακτος δεν αποτελούσε συστηματική στρατηγική 

διαχείρισης για τα βοοειδή. Από την άλλη, η παρουσία 

παθολογικών ιχνών στα οστά τους υποδηλώνει ότι κά-

ποια τουλάχιστον από αυτά προσέφεραν την ελκτική 

τους δύναμη κατά την εκτέλεση των γεωργικών εργα-

σιών σέρνοντας άμαξες ή αλέτρι. 

 Όσον αφορά στα αιγοπρόβατα (Εικ. 5), παρατηρεί-

ται μια σαφής τάση προς την εκμετάλλευση του κρέα-



371ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-1 μη
νό
ς

1-8 μη
νώ
ν

8-18 μη
νώ
ν

18-30 μη
νώ
ν

30-36 μη
νώ
ν

νε
αρ
ό ε
νή
λικ
ο

εν
ήλ
ικο

ηλ
ικι
ωμ
έν
ο

υπ
ερ
ήλ
ικο

%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

αιγοπρόβατα

πρόβατα

αίγες

0-2 μη
νώ
ν

2-6 μη
νώ
ν

6-12 μη
νώ
ν

1-2 χρ
ον
ών

2-3 χρ
ον
ών

3-4 χρ
ον
ών

4-6 χρ
ον
ών

6-8 χρ
ον
ών

8-10 χρ
ον
ών

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

0-2 μη
νώ
ν

2-6 μη
νώ
ν

6-12 μη
νώ
ν

1-2 χρ
ον
ών

2-3 χρ
ον
ών

>3 χρ
ον
ών

Εικ. 4. Καμπύλη θνησιμότητας βοοειδών. Εικ. 5. Καμπύλη θνησιμότητας αιγοπροβάτων.

Εικ. 6. Καμπύλη θνησιμότητας χοίρων. Εικ. 7. Αριστερό πέμπτο μετακάρπιο λιονταριού.

τος, με την ηλικία σφαγής τους να ξεκινά από τους έξι 

μήνες και με τα περισσότερα ζώα να θανατώνονται σε 

ηλικίες κατά τις οποίες το βάρος τους είναι ικανοποιη-

τικό για κατανάλωση38. Ελάχιστα ζώα, πιθανότατα θη-

λυκά, διατηρούνταν σε ηλικίες μεγαλύτερες των τεσ-

σάρων με έξι ετών για την κάλυψη των αναπαραγωγι-

κών αναγκών. Οι ηλικίες θανάτωσης των αιγοπροβά-

των παραπέμπουν σε μια μικτή στρατηγική διαχείρι-

σης, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να γινόταν και 

εκμετάλλευση των δευτερογενών προϊόντων (μαλλί 

και γάλα) όχι όμως σε συστηματική βάση39.

 Η θανάτωση των χοίρων για την απόσπαση του 

κρέατος γίνεται σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία, καθώς οι 

χοίροι αποκτούν βάρος με πιο γρήγορους ρυθμούς σε 

σχέση με τα μηρυκαστικά40. Η θανάτωση ξεκινούσε 

από την ηλικία των 2 μηνών και ελάχιστα ζώα διατη-

38. Βλ. σημ. 9.

39. P. Halstead, Anthropozoologica 27, 1998, 3-20.

40. P. Halstead, V. Isaakidou, “A Pig Fed by Hand Is Worth Two in the 

Bush: Ethnoarchaeology of Pig Husbandry in Greece and Its Archaeo-

logical Implications”, στο U. Albarella, A. Trentacoste, (επιμ.), Ethno-

zooarchaeology: the Present and Past of Human-Animal Relationships 

(2011) 160-174.

ρούνταν σε ηλικία μεγαλύτερη των 2 ετών, ίσως για τη 

ρύθμιση της αναπαραγωγής (Εικ. 6). 

Η περίπτωση των λεόντων

Μία ιδιαίτερη περίπτωση για τα ελληνικά αρχαιολογι-

κά δεδομένα της εποχής χαλκού αποτελεί ο εντοπισμός 

τριών οστών λιονταριού στις επιχώσεις του απορριμ-

ματικού χώρου του σκάμματος 761 (Εικ. 7). Η ανεύρε-

ση των οστών στην Τούμπα όπως και στα στρώματα 

της εποχής χαλκού του Καστανά41 ενισχύουν τις μαρ-

τυρίες των αρχαίων πηγών42 για την παρουσία λιοντα-

ριών στον βόρειο ελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα. 

Από τα οστά που εντοπίστηκαν στην Τούμπα απουσι-

41. C. Becker, C. Kastanas, Die Tierknochenfunde. Berlin: Wissen-

schaftsverlang Volker Spiess (1986).

42. Aristotle, The History of Animals (Books IV - VI, translated by 

A.L. Peck, 1970, reprinted 1993). Loeb Classical Library 438. Massachu-

setts: Harvard University Press. Aristotle, The History of Animals 

(Books VII - X, edited and translated by D.M. Balme, 1991). Loeb Clas-

sical Library 439. Massachusetts: Harvard University Press. Homeri Op-

era, Tomus I, Iliadis Libros I - XII Continens, edited by D.B. Monro T.W. 

Allen, Oxford. Classical Texts, 1966. Ηροδότου Ιστορίαι, Μετάφραση Α. 

Βλάχου, Τόμος τρίτος (ΣΤʹ - Θʹ) (1971) Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγη-

σις, Βιβλια IV, V και VI (Μεσσηνιακά - Ηλιακά), Ν. Παπαχατζής (επιμ.), 

Εκδοτική Αθηνών (2002).
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άζουν εντελώς τα ίχνη τροφοπαρασκευής και κατανά-

λωσης. Αυτό είτε είναι τυχαίο είτε σημαίνει ότι το ζώο 

αυτό δεν καταναλωνόταν. Δεδομένου ότι η Τούμπα 

έχει δώσει στοιχεία που μαρτυρούν το ενδιαφέρον ορι-

σμένων κατοίκων για την απόκτηση αντικειμένων επί-

δειξης43, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τα οστά 

του λιονταριού ήταν φορτισμένα συμβολικά και η επί-

δειξή τους προσέδιδε κύρος και δύναμη στον κάτοχό 

τους44. Ο εντοπισμός, πάντως, των συγκεκριμένων 

οστών είναι σημαντικός, καθώς παρέχει επίσης πληρο-

φορίες για τη βιογεωγραφία της περιοχής της Μακεδο-

νίας κατά την Εποχή Χαλκού, αλλά και για την πιθανή 

ιδεολογική διάσταση του κυνηγιού κάποιων ζώων.

Γενικές παρατηρήσεις

Όσον αφορά στην ταξινομική αντιπροσώπευση των 

ειδών (Εικ. 8), παρατηρήθηκε ότι τα οικόσιτα ζώα κυ-

ριαρχούν σε όλους τους χώρους και τις φάσεις που εξε-

τάστηκαν. Μεταξύ τους, υπερτερούν τα αιγοπρόβατα. 

Όσον αφορά στα βοοειδή, η παρουσία τους είναι υψη-

λή κατά τη ΜΕΧ, αλλά μειώνεται με το πέρασμα στην 

ΥΕΧ. Ωστόσο, η εικόνα αυτή είναι πιθανό να οφείλεται 

όχι τόσο σε χρονολογικές διαφορές, αλλά στο γεγονός 

ότι το υλικό της ΜΕΧ προέρχεται από έναν απορριμ-

ματικό χώρο στα όρια του οικισμού. Η υπόθεση αυτή 

ενισχύεται από τα δεδομένα του κτηρίου Μ45, στο 

οποίο η αντιπροσώπευση των βοοειδών δεν μεταβάλ-

λεται από τη ΜΕΧ στην ΥΕΧ. Η μειωμένη παρουσία 

των βοοειδών κατά την ΥΕΧ, λοιπόν, είναι δυνατό να 

οφείλεται στην απόρριψη των οστών των συγκεκριμέ-

νων ζώων σε κάποιο σημείο εκτός οικισμού, όπως συ-

νέβαινε και στην προηγούμενη περίοδο. Συνεπώς, η 

43. Σ. Ανδρέου, Κ. Κωτσάκης, 1996 ό.π., σημ. 8.

44. Για αναλυτικότερη συζήτηση του ζητήματος της παρουσίας των 

οστών λιονταριού, βλ. Δ. Νικολαΐδου, ό.π., σημ. 2

45. Βλ. σημ. 4.

προοδευτική μείωση των βοοειδών στη διάρκεια της 

ΥΕΧ δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται σε μεταβολή 

της στρατηγικής διαχείρισής τους. 

 Όσον αφορά στην κατανομή των οστών άγριων ζώ-

ων (Εικ. 9), παρατηρείται μείωση των άγριων ειδών, και 

κυρίως των ελαφοειδών, από τη ΜΕΧ στην ΥΕΧ. Η ει-

κόνα αυτή υποστηρίζεται και από τα δεδομένα του 

κτηρίου Μ που καλύπτει τις δύο περιόδους46. Το κυνή-

γι, λοιπόν, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τη 

ΜΕΧ, ενώ η σημασία του εκφυλίζεται κατά την ΥΕΧ, 

πιθανότατα ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης των δα-

σών που, σύμφωνα με τις παλυνολογικές μελέτες, το-

ποθετείται μετά τα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.47. Κατά 

την ΥΕΧ το τοπίο της Τούμπας μάλλον χαρακτηριζό-

ταν από ανοιχτές εκτάσεις, γεγονός που αποτυπώνεται 

και στην αυξημένη παρουσία οστών από λαγούς, οι 

οποίοι διαβιούν σε τέτοιου είδους περιοχές. 

 Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η κατανάλωση του 

κρέατος έπαιζε ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση των 

κοινωνικών σχέσεων στην Τούμπα. Μέσα από την κα-

τανάλωση των μικρότερων ζώων σε οικιακό επίπεδο 

διαφαίνεται η προσπάθεια για αυτάρκεια και ανεξαρ-

τησία του κάθε νοικοκυριού. Από την άλλη, η πιθανή 

διανομή του κρέατος των μεγάλων ζώων θα μπορούσε 

να υποδηλώνει τις σχέσεις αμοιβαιότητας μεταξύ των 

νοικοκυριών και την απουσία έντονων ανισοτήτων. Τέ-

λος, είναι πιθανή η ύπαρξη και γεγονότων ομαδικής 

κατανάλωσης, ειδικά σε σχέση με τα βοοειδή, ίσως σε 

ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ταυτότητας ορισμέ-

46. Βλ. σημ. 4.

47. S. Bottema, “The Prehistoric Environment in Greece: A Review 

of the Palynological Record”, Στο P.N. Kardulias (επιμ.), Beyond the 

Site: Regional Studies in the Aegean Area, (1994) 53-61. J. Turner J.R.A. 

Greig, “Vegetational History”, στο Excavations in Sitagroi: A Prehistoric 

Village in Northeast Greece, τ. I (Monumenta Archaeologica 13), C. 

Renfrew, M. Gimbutas, E.S. Elster (επιμ.), Los Angeles: Institute of Ar-

chaeology, University of California 1994.
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νων ομάδων και ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών σε 

κοινοτικό και τοπικό επίπεδο48. 

 Η διαχείριση των οικόσιτων ειδών δε μεταβάλλε-

ται από τη ΜΕΧ στην ΥΕΧ και στοχεύει κυρίως στην 

κατανάλωση του κρέατος ενώ η εκμετάλλευση των 

δευτερογενών προϊόντων είναι επικουρική, χωρίς 

στοιχεία εξειδίκευσης. Η ποικιλία οικόσιτων ειδών με 

διαφορετικές διατροφικές ανάγκες και η παραγωγή 

διαφορετικών προϊόντων συνηγορεί υπέρ της ύπαρ-

ξης μιας μικρής κλίμακας, μικτής παραγωγής στον 

οικισμό της Τούμπας, κάτι που ενισχύεται, από τα αρ-

χαιοβοτανικά δεδομένα του οικισμού49. Οι κάτοικοι, 

λοιπόν, φαίνεται ότι εκμεταλλεύονταν πλήρως το 

άμεσο περιβάλλον της θέσης, ενώ παράλληλα απέ-

φευγαν τους κινδύνους της εξειδικευμένης παραγω-

γής και προνοούσαν για την περίπτωση επικράτησης 

δυσμενών συνθηκών, μέσα από τη διατήρηση διαφο-

ρετικών ειδών ζώων. Επιπλέον, αυτός ο τύπος κτηνο-

τροφίας, που δεν απαιτούσε τη διατήρηση μεγάλων 

κοπαδιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κάτοικοι της 

Τούμπας έδιναν περισσότερο έμφαση στη γεωργία 

παρά στην κτηνοτροφία50. 

48. Πρβλ. σημ. 5, 33, 34.

49. Δ. Κοτσαχρήστου, Οι Αρχαιοβοτανικές Έρευνες στην Προϊστο-

ρική Μακεδονία: Η Συμβολή των Δεδομένων από την Τούμπα Θεσσα-

λονίκης, (μεταπτ. εργασία 2008) ΑΠΘ.

50. P. Halstead, British Archaeological Reports International Series 

496 (1989) 23-53.

 Τα οικόσιτα ζώα, διατηρούν, ωστόσο, την έντονη 

κοινωνική σημασία τους ως μέσα έμμεσης αποθήκευ-

σης της παραγωγής και κινητοποιούν κοινωνικές συ-

ναλλαγές και υποχρεώσεις μεταξύ των νοικοκυριών, σε 

έκτακτες περιπτώσεις αποτυχίας της γεωργικής σο-

δειάς. Η κτηνοτροφία στην Τούμπα λοιπόν, όπως και 

αλλού, έπαιζε έναν σημαντικό επικουρικό ρόλο, εξα-

σφαλίζοντας την επιβίωση σε δύσκολους καιρούς και 

κινητοποιώντας την αμοιβαιότητα στις ανταλλαγές 

και τη διαπραγμάτευση των κοινωνικών σχέσεων51.

Επίλογος

Η ανάλυση του ζωοαρχαιολογικού υλικού της Τούμπας 

είχε ως στόχο την κατανόηση της ανθρώπινης δράσης 

μέσα από τη μελέτη των οστών των ζώων. Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι αποκάλυψε ενδιαφέρουσες πληροφορί-

ες για τις στρατηγικές διαχείρισης και κατανάλωσής 

τους συμπληρώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες 

των άλλων κατηγοριών του αρχαιολογικού υλικού για 

τη ζωή στη θέση στη διάρκεια της εποχής χαλκού.

Θεσσαλονίκη,

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

51. P. Halstead, ό.π., σημ. 39, P. Halstead, “Land use in postglacial 

Greece: cultural causes and environmental effects”, στο P. Halstead, C. 

Frederick (επιμ.), Landscape and Land Use in Postglacial Greece (SSAA 

3), (2000), 110-128. P. Halstead, J. O’Shea, “Introduction: cultural re-

sponses to risk and uncertainty”, στο P. Halstead, J. O’ Shea (επιμ.), Bad 

year economics, (1989) 1-7.
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Τhe present paper presents the results of the study 

of animal bones recovered from four parts of the 

prehistoric settlement of Toumba Thessaloniki: build-

ings A and Z, road X1 (at the top of the mound) and 

trench 761 (on the slope near the basis of the mound). 

Following an analytically reverse procedure, the study 

focuses on the determination of taphonomic and an-

thropogenic factors that affected the identified speci-

mens. Gnawing marks, types and degree of fragmenta-

tion, burning and butchery marks were recorded for 

each bone and, where possible, the age and sex of do-

mestic species were estimated. The available data show 

that domestic species dominate the assemblages in 

Middle and Late Bronze Age. As far as wild species are 

concerned, temporal differences were detected, as it 

seems that during the Late Bronze Age hunting played 

a less significant role comparing to that of the previous 

period. Meanwhile, during the Middle Bronze Age, a 

spatial differentiation was observed as regards the dis-

posal of bovine bones, which were discarded mostly 

outside the residential area. The evidence suggests that 

consumption of domestic animals took place both in 

an individual and in a collective scale. It seems that 

smaller animals were individually consumed, while 

larger ones were distributed between households (dur-

ing MBA and early LBA) or were collectively consumed 

by larger groups of people (during late LBA). The ani-

mal management strategies remain unchanged through 

the two periods under study and they focus mainly on 

meat production. The data indicate that the exploita-

tion of secondary products is well known but it is not 

applied on a systematic scale. The results of the zooar-

chaeological analysis support the presence of a small 

scale mixed farming at the settlement during the 

Bronze Age, an assumption which is further supported 

by the archaeobotanical evidence. It seems however 

that meat consumption played an active role in the ne-

gotiation of individual and social identities on a com-

munity level, strengthening the social bonds between 

people. The symbolic role of animals is finally further 

implied by the presence of three lion bones in the 

zooarchaeological assemblage.
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